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Zánka Község Önkormányzatának 
2014. január 23. napján megtartott  

rendkívüli nyilvános üléséről 
 
- Részletes ismertetés után megtárgyalták és jó-
váhagyták a képviselők a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal törvényességi felhívása alapján a 
Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását. A változtatások 
átvezetésére a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendel-
kezéseinek való megfelelés érdekében volt szük-
ség. A testület felhatalmazta a polgármestert az 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megálla-
podás aláírására. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2014. január 23. napján megtartott 

rendkívüli zárt üléséről 
 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Magyar Tenger Népdalkör vezetője-
ként Zánka kulturális és zenei értékeinek megőr-
zéséért, megismertetéséért és megmentéséért ki-
fejtett önzetlen közéleti szerepvállalása elismeré-
seként a köztiszteletben álló Kocsis Ervinné ré-
szére Zánka Község Díszpolgára kitüntető címet 
adományozta. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2014. január 30. napján megtartott 

rendkívüli nyilvános üléséről 
 
- Első olvasatban megtárgyalta a képviselő-
testület a 2014. évi önkormányzati költségvetést. 
A megfogalmazott javaslatok alapján került a 
képviselők elé beterjesztésre a költségvetési ren-
delet tervezete a következő nyilvános ülésen. 
 
- Értékesítésre hirdette meg határozatával a testü-
let az önkormányzati tulajdonban álló, korábban 
iskolabusz céljára használt IVECO gyártmányú, 
50 C14 V típusú autóbuszt. A jármű műszaki álla-
pota korának és futásteljesítményének megfelelő, 
sérülés-mentes. Eladási ára bruttó 4.445.000.-Ft, 

mely értéket igazságügyi szakértő véleménye 
alapján határozták meg a képviselők. A korábbi 
iskolabusz üzemeltetését ebben a tanévben az in-
tézményfenntartó (Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ) döntésének megfelelően menetrend 
szerinti járatokkal váltották fel. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2014. február 4. napján megtartott 

 nyilvános üléséről 
 

- Zánka Község Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetését tárgyalta elsőként a testület. Bau-
erné Poór Vilma könyvvizsgáló könyvvizsgálói 
véleményével támasztotta alá az előterjesztett ren-
delet-tervezetet. 

A költségvetés elfogadását megelőzően a kép-
viselők egyhangú szavazással döntöttek a stabili-
tási törvény alapján az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezett-
ségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várha-
tó összegéről.  

A korábbi egyeztetést követően az önkormány-
zat 2014. évi költségvetési főösszegét 487.723 
ezer Ft-ban határozta meg a testület, mely az 
önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 
együttes költségvetése.  

Filep Miklós polgármester ismertette a várható 
fejlesztéseket. A megújuló energiaforrásokra vo-
natkozó pályázat révén az Óvoda és a Faluház 
épületére napelemek kerülnek felhelyezésre 
15.401 eFt értékben. Az Önkormányzati Hivatal 
épülete több, mint 70 millió Ft értékű beruházás-
sal valósulhat meg, a kapcsolódó parkosítással 
együtt. A Naplemente utca környéki utcák építé-
se, felújítása céljából több, mint 15 millió Ft, ha-
jókikötő építéséhez tervek beszerzésére 1,5 millió 
Ft került a költségvetésbe. A Faluház hangtech-
nika felújításához és mobil színpad felújításához 
is forrást határoztak meg a képviselők. A közutak 
közül a Vérkúti u. felújítása került napirendre. 
Szükség van traktor és egyéb gépek beszerzésére 
a község közterületeinek, strandjának karbantar-
tására, a strandi játszótér fejlesztésére, a strandi 
lépcsők korszerűsítésére, térfigyelő kamerák elhe-
lyezésére. Urnás temetkezési helyek kialakítására 
1,5 millió Ft, sportpályák, játszóterek felújítására 
12,5 millió Ft került betervezésre. Utólag került a 
2014. évi költségvetésbe az Ifjúság és Naplemente 
utcát összekötő köz aszfaltozása, és az Óvodánál 
kültéri játékokra, árnyékolóra 10 millió Ft-os 
keret biztosítása. Az iskola területére tervezett, 
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pályázati forrás bevonásával megvalósuló műfü-
ves labdarúgópálya, a szintén pályázati támoga-
tással megvalósuló akadálymentes vízbejutást 
biztosító strandi bejáró, a temetőt dél-nyugatról 
közelítő út rendbehozatala szintén a tervek között 
szerepel. A temetői parkoló bővítéséről, a Rákó-
czi úti árok rendbehozataláról, az iskolai kerítés, 
sorakozótér és járda készítéséről, külterületi utak 
felújításáról szintén egyhangú szavazással voksol-
tak a képviselők.  

A képviselőtestület tagjai egyetértettek a terve-
zett fejlesztésekkel, a költségvetés bevételi és ki-
adási tervszámaival, valamint elfogadták az új 
számviteli szabályoknak megfelelő rendező tech-
nikai tételeket a rendezőmérleg elkészítéséhez. A 
képviselőtestület kiemelt feladatának tekinti to-
vábbra is a település intézményeinek biztonságos, 

gazdaságos működtetését, fontos a településüze-
meltetés zavartalan ellátása, a közfoglalkoztatás-
ból eredő lehetőségek minél szélesebb körű ki-
használása, a pályázati lehetőségek figyelemmel 
kísérése, a pályázatokon való részvételhez szük-
séges önerő biztosítása. 
 
- Felülvizsgálta és elfogadta az önkormányzati 
testület az étkeztetés térítési díjairól szóló önkor-
mányzati rendeletet. Az ebéd teljes önköltségi ára 
700.-Ft/adag, melyből kedvezményben részesül-
nek a vonatkozó jogszabály alapján a szociális 
étkeztetésre jogosult személyek.  

Az óvodai-bölcsődei ellátottak, valamint az is-
kolai napközisek, menzások számára a nyers-
anyagnorma összegének megfelelő az intézményi 
térítési díj számításának alapja. 

 

A díjtételeket az alábbi táblázatok mutatják be: 
Vendégétkeztetés térítési díja 2014. évben 

 

 A B C 
1. Egész napra szóló nyersanyagnorma Vendégétkezők engedélyezett vendégétkezők 
2. Nyersanyagnorma (ÁFA nélkül) 276,-Ft 276,-Ft 
3. Rezsiköltség (ÁFA nélkül) 275,-Ft                    196,-Ft 
4. Étkezési hozzájárulás  SZÉP kártya  
5. Eladási ár mely  

27 %-os ÁFÁ-t tartalmaz 
700,-Ft 
(149,-Ft) 

600,- Ft 
(128,-Ft) 

 

A napközi-otthonos óvodánál  2014. évben alkalmazandó térítési díjak 
 

 A B C D 
1. Megnevezés Nyersanyag-norma Ft 

(27 % ÁFA-val) Megjegyzés Térítendő érték Ft/nap 
(27 % ÁFA-val) 

2. Óvodáskorúak napi 
háromszori étkezése 

350,- Ft 
 

 350,- Ft  

3. Saját dolgozók napi 
étkeztetése 

350,- Ft 
 

SZÉP kártya  600,- Ft 

4. Szociális étkeztetés   350,- Ft egyénileg megállapítva  
5. Menzás ellátás, ebéd 

Óvodáskorúak 
260,- Ft   
 

  
260,- Ft 

6. Vendégétkeztetés ebéd 350,- Ft  700,- Ft 
7. Engedélyezett vendég-

étkeztetés 
350,- Ft 
 

 600,- Ft 

 
A bölcsődében 2014. évben alkalmazandó térítési díjak 

 

 A B C D 
1. Megnevezés Nyersanyag-norma Ft 

(27 % ÁFA-val) Megjegyzés Térítendő érték Ft/nap 
(27 % ÁFA-val) 

2. Bölcsődések napi 
négyszeri étkezése 

350,- Ft 
 

 350,- Ft  

3. Saját bölcsődei dolgo-
zók napi étkeztetése 

350,- Ft 
 

SZÉP kártya  
 

600,-Ft 

4. Menzás ellátás, ebéd 
bölcsődések 

260,- Ft  
 

 260,- Ft 
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pályázati forrás bevonásával megvalósuló műfü-
ves labdarúgópálya, a szintén pályázati támoga-
tással megvalósuló akadálymentes vízbejutást 
biztosító strandi bejáró, a temetőt dél-nyugatról 
közelítő út rendbehozatala szintén a tervek között 
szerepel. A temetői parkoló bővítéséről, a Rákó-
czi úti árok rendbehozataláról, az iskolai kerítés, 
sorakozótér és járda készítéséről, külterületi utak 
felújításáról szintén egyhangú szavazással voksol-
tak a képviselők.  

A képviselőtestület tagjai egyetértettek a terve-
zett fejlesztésekkel, a költségvetés bevételi és ki-
adási tervszámaival, valamint elfogadták az új 
számviteli szabályoknak megfelelő rendező tech-
nikai tételeket a rendezőmérleg elkészítéséhez. A 
képviselőtestület kiemelt feladatának tekinti to-
vábbra is a település intézményeinek biztonságos, 

gazdaságos működtetését, fontos a településüze-
meltetés zavartalan ellátása, a közfoglalkoztatás-
ból eredő lehetőségek minél szélesebb körű ki-
használása, a pályázati lehetőségek figyelemmel 
kísérése, a pályázatokon való részvételhez szük-
séges önerő biztosítása. 
 
- Felülvizsgálta és elfogadta az önkormányzati 
testület az étkeztetés térítési díjairól szóló önkor-
mányzati rendeletet. Az ebéd teljes önköltségi ára 
700.-Ft/adag, melyből kedvezményben részesül-
nek a vonatkozó jogszabály alapján a szociális 
étkeztetésre jogosult személyek.  

Az óvodai-bölcsődei ellátottak, valamint az is-
kolai napközisek, menzások számára a nyers-
anyagnorma összegének megfelelő az intézményi 
térítési díj számításának alapja. 

 

A díjtételeket az alábbi táblázatok mutatják be: 
Vendégétkeztetés térítési díja 2014. évben 

 

 A B C 
1. Egész napra szóló nyersanyagnorma Vendégétkezők engedélyezett vendégétkezők 
2. Nyersanyagnorma (ÁFA nélkül) 276,-Ft 276,-Ft 
3. Rezsiköltség (ÁFA nélkül) 275,-Ft                    196,-Ft 
4. Étkezési hozzájárulás  SZÉP kártya  
5. Eladási ár mely  

27 %-os ÁFÁ-t tartalmaz 
700,-Ft 
(149,-Ft) 

600,- Ft 
(128,-Ft) 

 

A napközi-otthonos óvodánál  2014. évben alkalmazandó térítési díjak 
 

 A B C D 
1. Megnevezés Nyersanyag-norma Ft 

(27 % ÁFA-val) Megjegyzés Térítendő érték Ft/nap 
(27 % ÁFA-val) 

2. Óvodáskorúak napi 
háromszori étkezése 

350,- Ft 
 

 350,- Ft  

3. Saját dolgozók napi 
étkeztetése 

350,- Ft 
 

SZÉP kártya  600,- Ft 

4. Szociális étkeztetés   350,- Ft egyénileg megállapítva  
5. Menzás ellátás, ebéd 

Óvodáskorúak 
260,- Ft   
 

  
260,- Ft 

6. Vendégétkeztetés ebéd 350,- Ft  700,- Ft 
7. Engedélyezett vendég-

étkeztetés 
350,- Ft 
 

 600,- Ft 

 
A bölcsődében 2014. évben alkalmazandó térítési díjak 

 

 A B C D 
1. Megnevezés Nyersanyag-norma Ft 

(27 % ÁFA-val) Megjegyzés Térítendő érték Ft/nap 
(27 % ÁFA-val) 

2. Bölcsődések napi 
négyszeri étkezése 

350,- Ft 
 

 350,- Ft  

3. Saját bölcsődei dolgo-
zók napi étkeztetése 

350,- Ft 
 

SZÉP kártya  
 

600,-Ft 

4. Menzás ellátás, ebéd 
bölcsődések 

260,- Ft  
 

 260,- Ft 
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Az általános iskolában 2014. évben alkalmazandó térítési díjak 
 

 A B C D 
1. Megnevezés Nyersanyag-norma Ft 

(27 % ÁFA-val) Megjegyzés Ft/nap Térítendő érték Ft/nap 
(27 % ÁFA-val) 

2. Napközisek napi   
háromszori étkezése 

386,- Ft   386,- Ft  

3. Menzás ellátás iskolás-
korúak 

285,- Ft  
 

285,- Ft 

4. Vendégétkeztetés  350,- Ft   700,- Ft 
5.  Iskolai dolgozók napi 

étkeztetése 
350,- Ft SZÉP kártya 600,-Ft 

 
Szociális étkeztetésben részesülők térítési díja 2014. évben  

 

Szociális étkeztetés: 2014. évben 
nyersanyagnorma + 27 % ÁFA (276 Ft + 74 Ft/ÁFA) 350,- Ft/nap 
rezsiköltség (276 Ft + 74 Ft/ÁFA) 350,- Ft/nap 
 700,- Ft/nap 
 
Intézményi térítési díj: 700.-Ft önköltségi ár – 220.-Ft támogatás = 480.-Ft 
Kedvezmény megállapítása kategóriánként nyugdíj, illetve az l főre jutó jövedelem (Ft) alapján 

 A B C 
1. Öregségi nyugdíjminimum 

150 %-a alatt 
Öregségi nyugdíjminimum 

150% - 300%  között 
Öregségi nyugdíjminimum 

300 %-a felett 
2. Fizetendő térítési díj % - ban Fizetendő térítési díj % - ban Fizetendő térítési díj % - ban 
3. 40 % 47% 58% 
4. 280,-Ft 329,- Ft 406,- Ft 

 
- Újra napirendre tűzte és módosította az önkor-
mányzat a szociális ellátásokra vonatkozó rende-
letét. A változtatások eredményeként a 2014. ja-
nuár 1-jétől alkalmazandó fogalmak alapján a 
rászorulók támogatása önkormányzati segélyezés 
formájában történik. Pontosították a képviselők a 
rendeletben a szállítási szolgáltatás igénybevétel-
ének feltételeit. 
A 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet teljes 
terjedelmében megtekinthető a www.zanka.inf.hu 
honlapon. 
 
- Döntést hoztak a képviselők a törvényi előírások 
szerint a temetőkről és a temetkezésről szóló helyi 
rendelet módosításáról is. A decemberben felül-
vizsgált jogszabályt az év utolsó napján az Or-
szággyűlés döntésével felülírta, így a szociális 
temetés szabályai csak 2015. január 1-jétől lesz-
nek hatályosak. Ehhez igazította a helyi rendelke-
zéseket a testület. 
 
- Átvezette az önkormányzat a tulajdonát képező 
építési telkek értékesítésének elveiről szóló rende-
letében az időközben történt változásokat. Ered-
ményeként 3 eladható lakótelek terület került rög-
zítésre a jogszabály mellékletében. 

- Horváth Lajos képviselő, a Helyi Értéktár Bi-
zottság elnöke tájékoztatást adott a bizottság tevé-
kenységéről, egyúttal javaslatot tett az Értéktár 
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyására. A bizottság felhatalmazást kapott a 
képviselőtestülettől arra, hogy feltárja és doku-
mentálja a Zánkán fellelhető olyan természeti ér-
tékeket, ember által alkotott értékeket, épületeket, 
közösségi értékeket, szellemi, művészeti alkotá-
sokat, amelyek megörökítésre kell, hogy kerülje-
nek. 

Ismertette a képviselő úr a település első írásos 
említésének 850. évfordulójára tervezett kötet 
kiadása érdekében közreműködő szerkesztőség 
összetételét. Az összeállított kiadvány bekerülési 
költsége mintegy 3 millió Ft. Az önkormányzat 
pályázati támogatással tudja várhatóan kiegészíte-
ni a költségeket. A majd elkészülő könyvet java-
solják a képviselők átadni a község lakosai számá-
ra. 
 
- Beszámoltak a Zánkán működő civil szervezetek 
a 2013. évben végzett munkájukról, továbbá szá-
mot adtak a részükre biztosított költségvetési 
támogatás felhasználásáról. A bejegyzett társa-
dalmi szervezetek, valamint a klubok egész éves 
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közösségi munkájáért, közéleti közreműködéséért 
a képviselőtestület köszönetét fejezte ki.  
 

- A 2010. évben jóváhagyott közbeszerzési sza-
bályzat aktualizálására került sor egy újabb napi-
rend keretében. A szabályzatot követően jóvá-
hagyták a képviselők a 2014. évre vonatkozó köz-
beszerzési tervet is.  
 

- Felülvizsgálta a települési önkormányzat és a 
Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 
együttműködését rendező megállapodást a képvi-
selő-testület. A módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt okiratot a képviselő elfogadták. 
 

- A községi óvoda és a faluház tetőszerkezetére 
tervezett, pályázati támogatásból megvalósuló 
napelemes rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan 
árajánlatok elbírálásáról hozott határozatot a tes-
tület. A faluház tető-megerősítésére vonatkozóan 
az AnGa Tető KFT. 318.770.-Ft összegű kivitele-
zési ajánlatát fogadták el.  
 

- A Zánka 13/44 hrsz-ú, önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlan megvételéről szóló kérelmet 
terjesztett elő Vásony Sándor szentantalfai lakos. 
A képviselők a helyi vagyonrendeletben foglaltak 
alapján döntést hoztak igazságügyi ingatlanfor-
galmi szakértői vélemény bekéréséről. A szakvé-
lemény birtokában határoz a tulajdonosi jogokat 
gyakorló képviselőtestület a terület értékesítéséről, 
eladási áráról. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2014. február 12. napján megtartott 

rendkívüli nyilvános üléséről 
 
- A 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgálta-
tás támogatás igénylésének és elbírálásának rész-
letes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvíz-
zel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentéte-
lezéséről szóló 8/2014. (I. 31.) BM rendelet alap-
ján a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgál-
tatás díjának csökkentésére pályázatot nyújtott be 
az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé.  
 
- Zánka Képviselőtestülete a 4/2014. (I. 31.) BM 
rendelet alapján a kötelező önkormányzati felada-
tot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása té-
makörben támogatta a Kétnyelvű Német Nemze-
tiségi Óvoda-Bölcsőde fejlesztésére pályázat be-
nyújtását. A támogatást a képviselők az intéz-
mény villamoshálózat korszerűsítésére, fűtési 

rendszer korszerűsítésére és konyhai eszközök 
beszerzésére kérték összesen 9.214.876.-Ft ösz-
szegben. Az önrész mértéke: 5.308.509.-Ft. 
 
- Átemelte vagyonrendeletében a forgalomképes 
üzleti vagyon körébe Zánka Község Önkormány-
zata a Zánka 147 hrsz-ú kivett orvosi rendelő, bolt 
ingatlannak a kereskedelmi egységet magába 
foglaló területrészét (Zánka, Rákóczi F. u. 31. 336 
m2). 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2014. február 25. napján megtartott 

rendkívüli nyilvános üléséről 
 
- Az adósságkonszolidációban részt nem vett tele-
pülési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról 
szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendeletben foglalt 
támogatási kérelemre az önkormányzat - új pol-
gármesteri hivatal építése céljából - támogatási 
igényt nyújtott be 20.000.000.-Ft összegű vissza 
nem térítendő támogatásra. A kérelmet azóta a 
település számára kedvezően elbírálták, megkapta 
az önkormányzat a támogatást a beruházáshoz. 
 
- Szintén pályázott a község közművelődési in-
tézmény, közösségi színtér technikai, műszaki 
eszközállományának, berendezési tárgyainak gya-
rapítására. A pályázaton belül az új mobil színpad 
készítését, hangtechnika és fénytechnika felújítá-
sát, valamint a költségvetési rendeletben szereplő 
kis értékű tárgyi eszközök (projektor, nyomtató, 
laptopok, asztalterítők, asztalok) beszerzését sze-
repeltette a testület összesen 6.270.000 Ft összeg-
ben. A pályázat elbírálásáról lapzártáig nem érke-
zett értesítés. 
 
- Döntött a képviselőtestület Szigeti Ferenc szak-
értő által készített igazságügyi ingatlanforgalmi 
szakvélemény figyelembe vételével a Zánka 
013/44 hrsz-ú, 4305 m2 nagyságú, szántó műve-
lési ágú, 2,41 AK értékű külterületi ingatlan ösz-
szesen 861.000.- Ft vételár ellenében történő ér-
tékesítéséről. 
 
- A Helyi Értéktár Bizottság kezdeményezésére 
pályázatot nyújtott be a képviselőtestület Zánka 
település első írásos említésének 850. évfordulója 
alkalmából kiadvány megalkotása, szerkesztése, 
összeállítása kiadása jogcímre, vissza nem téríten-
dő támogatás biztosítására. A pályázati támogatás 
igényelt összege 3.000.000.-Ft. 
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- Varga Zoltán alpolgármester tájékoztatta a tes-
tületi tagokat az önkormányzat közterületi felada-
tainak ellátásához szükséges gépek, traktor be-
szerzése érdekében tett intézkedésekről. A meg-
ismert adatok figyelembe vételével határozott a 
testület a beruházásról mintegy 7,5 millió Ft ösz-
szegben, a költségvetésben e célra tervezett elő-
irányzat terhére.  
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2014. március 20. napján megtartott 

nyilvános üléséről 
 
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Zánka Község településrendezési esz-
közeinek részleges módosításához beérkezett vé-
leményeket és az azt követő egyeztetések eredmé-
nyét megismerte, azokat elfogadta. Egyet értett a 
véleményekben foglaltak alapján átdolgozott, 
Németh Ferenc településrendezési vezető tervező 
által készített tervdokumentációval, és azt végső 
szakmai véleményezésre megküldte az állami fő-
építész részére. 

 
- Az önkormányzat a költségvetésében 2014. évre 
tervezett alábbi felújítások, fejlesztések kivitele-
zésére, beszerzésére kért be piackutatást, illetve 
árajánlatokat: 

- óvodai terasz felújítása, korlát cseréje, ját-
szóeszközök telepítése, árnyékoló kiépítése; 

- iskolai sorakozótér és járda kialakítása, a 
kerítés bontása és felújítása; 

- Búzavirág utca burkolatépítése; 
- Ifjúság köz aszfaltburkolat építése; 
- Rákóczi utcai csapadékvíz-elvezető árok 

mederburkolatának felújítása; 
- Vérkúti utca megsüllyedt burkolatának 

helyreállítása; 
- 0157 hrsz-ú külterületi út felújítása, csapa-

dékvíz elvezetése; 
- strandon partfal és kőszórás felújítása, kül-

téri kamerás rendszer kiépítése, valamint 
acéllépcső és kültéri zuhanyzó építése, ját-
szótéri eszközök telepítése; 

- Faluház hang- és fénytechnikai eszközei-
nek beszerzése; 

- köztemető melletti parkoló bővítése, út szé-
lesítése, a temetőhöz vezető gyalogösvény 
felújítása; 

- köztemetőben urnafal és urnasírhely kiala-
kítása. 

 

- Szakítva az elmúlt évek gyakorlatával, nem ala-
kított javaslattevő eseti bizottságot az önkormány-
zat, hanem saját hatáskörben a képviselőtestület 
döntött és támogatta valamennyi zánkai székhe-
lyű bejegyzett társadalmi szervezet támogatási 
kérelmét, az általuk előterjesztett mértékben. Ha-
sonló módon befogadta a klubok igényeit is a tes-
tület azzal, hogy ezen szervezetek önálló támoga-
tásra nem jogosultak. Működésükhöz, tevékeny-
ségükhöz az Önkormányzat a Faluház szervezeti 
keretein belül tervezett forrást.  

 
- Zánka település első írásos említésének 850. 
évfordulója tiszteletére Szervező Bizottság alakí-
tásáról határozott az önkormányzat, melynek 
elnöke:  Filep Miklós polgármester 
titkára:  Kocsis Szilvia programszervező 
tagjai:  önkormányzati képviselők, intéz-
ményvezetők, civil szervezetek képviselői. A bi-
zottság 2014. április 16-án tartotta első egyeztető 
megbeszélését.  

 
- A korábbi feltételekkel folytatólag vállalkozási 
szerződést kötött az önkormányzat Vass Gyula 
egyéni vállalkozóval, a Zánka Tv. tulajdonosával 
önkormányzati ülésekről, ünnepségekről, zánkai 
rendezvényekről kamerafelvételek készítésére, 
közreadására, valamint közérdekű és önkormány-
zati hírek közzétételére. 

 
- Támogatták a testületi tagok a Zánka 1054/48 
hrsz-ú önkormányzati lakótelek értékesítését, a 
Pádár Tamás zánkai kérelmezőre érvényes ked-
vezmények igénybevétele mellett.  

 
- Hozzájárultak a képviselők a Faluházban meglé-
vő büfé helyiségrész bérleti jogviszonyban történő 
üzemeltetéséhez, havi 2.000.-Ft+ÁFA mértékű 
bérleti díj megfizetése mellett.  

 
- Molnár Józsefné és tulajdonostársai felajánlása 
nyomán az önkormányzat köszönettel tulajdonba 
veszi – a megfelelő jogi eljárás lefolytatását köve-
tően - a Zánka 926/2 hrsz-ú, beépítetlen belterületi 
ingatlant. A község központi részén lévő kútkerti 
terület jelenleg használaton kívül áll, a tulajdono-
sok a művelését nem tudják megoldani. 
 
- A Kútkertben található önkormányzati tulajdonú 
területek egy részének növénytermesztési haszno-
sítás, művelés céljára történő bérbeadását határoz-
ta el a testület, Mészáros Eszter zánkai lakos ké-
relme alapján. 
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- Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 
7.) kezdeményezésére 1 db 10.000.-Ft névértékű 
DRV Zrt részvény vásárlásáról döntött. 
 

- Németh Balázs balatonfüredi építész határozat-
lan időre megbízást kapott a épviselőtestülettől az 
önkormányzati főépítészi feladatok ellátására. A 
szakember már több településen eredményesen 
töltötte és tölti be jelenleg is ezt a feladatkört. 
 

- Pádár Tibor zánkai lakos ajánlatát és felajánlá-
sát megtárgyalták a képviselők és egyhangúlag 
döntöttek az általános iskola udvarának parkosí-
tási munkáira vonatkozó lehetőség elfogadásáról, 
a növények és földmunkák megrendeléséről. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2014. március 31-én megtartott  
rendkívüli nyilvános üléséről 

 
- Rendkívüli nyilvános ülésen foglalkozott a testü-
let a 2014. évi költségvetési rendelet módosításá-
val annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztések 
a megelőző ülésen tárgyalt árajánlatok és piacku-
tatás alapján jogszerű keretek között kerüljenek 
megrendelésre. A megismert bekerülési költségek 
alapján pontosították a képviselők a költségvetési 
rendelet beruházási előirányzatait, így egyértel-
művé vált, mely megrendelések, kivitelezések 
igénylik az értékhatárra tekintettel közbeszerzési 
eljárás lefolytatását.  
 

- Az önkormányzati rendelet módosítását követő-
en korrigálták a képviselők az önkormányzat, mint 
ajánlatkérő éves közbeszerzési tervét és megbízták 
a Firmiter Bt-t a közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sával. Az Útépítés, felújítás Zánka községben 
tárgyú közbeszerzési eljárás (3 részfeladatra kiter-
jedő) lebonyolítására kapott megbízást a közbe-
szerzési tanácsadó 150.000.-Ft+ÁFA összegű 
megbízási díj ellenében. Az eredményes közbe-
szerzési eljárást követően vonulhat fel a kivitelező 
a munkák elvégzésére, várhatón még május hó-
napban. 
 

- Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szurmai Zoltán okl. villamosmérnök 
vezető tervező terve és szakvéleménye alapján 
indokoltnak tartotta a napelemek telepítésével 

egyidejűleg az óvoda villámvédelmi rendszerének 
felújítását.  
 

A villámvédelmi rendszer kiépítésére bekért aján-
latok közül Ajkai Zoltán villanyszerelő mester 
adta a legkedvezőbbet, ezért 1.399.222.-Ft+ÁFA 
ajánlati áron a kivitelezési munkákat a vállalkozó-
tól rendelte meg az önkormányzat. 
 

- Vállalta a képviselőtestület, hogy a februári ülé-
sén elfogadott határozata alapján 700.000.-Ft ösz-
szegű önerőt biztosít a 2014. évi költségvetés ter-
hére a közművelődési intézmény, közösségi szín-
tér technikai, műszaki eszközállományának, be-
rendezési tárgyainak gyarapítására, eszközbeszer-
zésekre benyújtott pályázathoz. A döntésről a 
Magyar Államkincstárat az Önkormányzat értesí-
tette. 
 

A Zánkai Német Nemzetiségi  
Önkormányzat 2014. február 3. napján  

megtartott nyilvános üléséről 
 
- Tájékoztatást kaptak a képviselők a Zánkai Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat és a nemzetiségi 
intézmények 2014. évi gazdálkodásához rendelke-
zésre álló költségvetési előirányzatokról. A Nem-
zetiségi Önkormányzat gazdálkodása 1.341eFt 
bevételi és kiadási főösszeggel került jóváhagyásra.  
 

- Az elkészített előterjesztés alapján megtárgyal-
ták és egyhangú szavazással elfogadták a nemzeti-
ségi képviselők a Kétnyelvű Német Nemzetiségi 
Óvoda-Bölcsőde intézmény 2014. évi költségve-
tését 70.142eFt bevételi és kiadási főösszeg meg-
határozásával. 
 

- Ezen az ülésen született határozat a települési és 
a nemzetiségi önkormányzat által kötött együtt-
működési megállapodás felülvizsgálatáról. Ki-
sebb módosítások átvezetésével - Zánka Község 
Önkormányzatával egybehangzóan - a képviselők 
jóváhagyták a dokumentumot és felhatalmazták az 
elnököt annak aláírására. 
 

- Ezzel egyidejűleg megtörtént a Nemzetiségi Ön-
kormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatá-
nak módosítása is, amelyben a közös hivatalra és 
az önálló bankszámlával rendelkező nemzetiségi 
önkormányzatra vonatkozó változásokat kellett 
átvezetni. 
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Zánka Község Önkormányzatának 
2014. március 31-én megtartott  
rendkívüli nyilvános üléséről 

 
- Rendkívüli nyilvános ülésen foglalkozott a testü-
let a 2014. évi költségvetési rendelet módosításá-
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A Zánkai Német Nemzetiségi  
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megtartott nyilvános üléséről 
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met Nemzetiségi Önkormányzat és a nemzetiségi 
intézmények 2014. évi gazdálkodásához rendelke-
zésre álló költségvetési előirányzatokról. A Nem-
zetiségi Önkormányzat gazdálkodása 1.341eFt 
bevételi és kiadási főösszeggel került jóváhagyásra.  
 

- Az elkészített előterjesztés alapján megtárgyal-
ták és egyhangú szavazással elfogadták a nemzeti-
ségi képviselők a Kétnyelvű Német Nemzetiségi 
Óvoda-Bölcsőde intézmény 2014. évi költségve-
tését 70.142eFt bevételi és kiadási főösszeg meg-
határozásával. 
 

- Ezen az ülésen született határozat a települési és 
a nemzetiségi önkormányzat által kötött együtt-
működési megállapodás felülvizsgálatáról. Ki-
sebb módosítások átvezetésével - Zánka Község 
Önkormányzatával egybehangzóan - a képviselők 
jóváhagyták a dokumentumot és felhatalmazták az 
elnököt annak aláírására. 
 

- Ezzel egyidejűleg megtörtént a Nemzetiségi Ön-
kormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatá-
nak módosítása is, amelyben a közös hivatalra és 
az önálló bankszámlával rendelkező nemzetiségi 
önkormányzatra vonatkozó változásokat kellett 
átvezetni. 
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A Zánkai Német Nemzetiségi  
Önkormányzat 2014. április 28. napján 

megtartott nyilvános üléséről 
 
- A Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületét levélben kereste meg a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ Balatonfü-
redi Tankerülete annak érdekében, hogy nyilvánít-
sa ki egyetértését az iskola sajátos nevelési igényű 
tanulóinak nevelés-oktatására, valamint az értelmi 
fogyatékos gyermekek ellátására vonatkozó fel-
adatkörének az intézmény alapdokumentumából 
történő törléséhez. A Nemzetiségi Képviselő-
testület egyhangú szavazással támogatta a fenti 
átszervezésre vonatkozó kérelmet és jóváhagyó 
döntéséről értesítette a Tankerület Igazgatóját. 
 
- A jogszabályi rendelkezésnek megfelelően meg-
tárgyalták a képviselők a Nemzetiségi Önkor-

mányzat és a nemzetiségi intézmény 2013. évi 
költségvetésének módosítását, valamint az előző 
gazdasági év lezárásaként elfogadták a zárszám-
adást.  
A Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselőtestülete a Zánkai Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2013. évi zárszámadását  

1.539eFt bevételi főösszeggel, 
1.202 eFt kiadási főösszeggel, 
337 eFt pénzmaradvánnyal hagyta jóvá. 

 
- Péringer Miklós elnök tájékoztatta a képviselő-
ket a Nemzetiségi Önkormányzatot 2014. évben 
megillető feladatalapú támogatás összegéről, 
melynek felhasználására vonatkozóan a testületi 
tagoktól javaslatot kért be. A Zánkai Német Nem-
zetiségi Önkormányzat e jogcímen 536.059.-Ft 
összegre jogosult 2014. évben. 

*** 
 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat az országgyűlési képviselők  
2014. április 6. napján megtartott választásának zánkai szavazóköri eredményéről. 

A szavazatok száma egyéni jelöltenként 

 A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat 
1 Báthori István SEM 6 
2 Scheiring Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 161 
4 Fülöp Richárd JESZ 3 
5 Varga Péter Roland ÚMP 0 
6 Puli Diána Klaudia A HAZA NEM ELADÓ 4 
7 Kincses Mária Rózsa MDU 1 
8 Tar Krisztián ÚDP 0 

10 Dr. Sinkáné Vati Júlia ÖP 3 
11 Török Mónika SZOCIÁLDEMOKRATÁK 1 
13 Strasszer Ferencné REND, SZABADSÁG 0 
15 Orsós László Vendel MCP 1 
17 Turcsán József MKSZU 1 
19 Csonnó György Ferenc EU. ROM 0 
20 Cséby Géza Attila LMP 28 
21 Kepli Lajos JOBBIK 94 
22 Dr. Kontrát Károly FIDESZ-KDNP 234 

 
Megjegyzés:A nemzetiségi listák közül a német nemzetiség egy szavazatot kapott 
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Országos listás szavazás 
A szavazatok száma pártlistánként 

 A pártlista neve Szavazat 

1 MCP 1 

2 A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 3 

3 SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI 1 

4 FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT 0 

5 ÚDP 0 

6 FIDESZ-KDNP 234 

7 SEM 2 

8 LMP 36 

9 JESZ 3 

10 ÚMP 0 

11 MUNKÁSPÁRT 4 

12 SZOCIÁLDEMOKRATÁK 1 

13 KTI 3 

14 EGYÜTT 2014 2 

15 ZÖLDEK PÁRTJA 2 

16 ÖSSZEFOGÁS 2 

17 MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 152 

18 JOBBIK 92 

 Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 538 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztató a Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Földhivatala ügyfélfogadási ideje bővítéséről 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Tájékoztatjuk arról, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Föld-
hivatala a továbbiakban a Kormányablakkal egy ügyféltérben tart ügyfélfogadást (Balatonfüred, Felső 
köz 2.). A Kormányablak hétköznapokon 8-tól 20 óráig tart nyitva. 
 
A korábbi nyitva tartáshoz képest lényegesen bővül az ügyfélfogadási idő a földhivatalban, az alábbiak 
szerint:  Hétfő – Csütörtök:  8-tól 16-ig 

Péntek:  8-tól 13-ig 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a földhivatal ügyfélfogadási idején túl a Kormányablakban hét-
köznapokon 20 óráig lehetőség nyílik hiteles tulajdoni lap és térképmásolat kérelmezésére.  
 
A járási földhivatal postacíme és a telefonos elérhetősége nem változik: 
Postacím: 8230 Balatonfüred, Felső köz 2. 
Telefon: 87/581-190 

dr. Bacsák-Kovács Éva 
hivatalvezető 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Balatonfüredi Járási Hivatal 
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TÁJÉKOZTATÓ 
 

A VEMKH Balatonfüredi Járási Hivatal  
Kormányablakának szolgáltatásairól 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 

 
Tájékoztatjuk arról, hogy Balatonfüreden, a Felső köz 2. szám alatt  

(korábbi földhivatali ügyfélszolgálat) 
Kormányablak nyílt 2014. március 24-én. 

 
A Balatonfüred, Szent I. tér 1. szám alatt (polgármesteri hivatal épülete)  
az okmányirodai ügyfélfogadás megszűnt. 
 

A Kormányablak 1-6. ablakánál intézhetők a korábbi okmányirodai ügyek is (pl. 
személyes okmányokkal, gépjárművel, egyéni vállalkozókkal kapcsolatos ügyek). Továb-
bítás céljából további 141 ügytípusban nyújthatók be beadványok a különböző hatóságok-
hoz, valamint 21 ügyfajtában és 20 élethelyzetben kérhető tájékoztatás. (Pl. születés, épít-
kezés, nyugdíjba vonulás.) 
 

A járási földhivatal ugyanitt fogadja ügyfeleit a 7-8. ablaknál. 
 

A Kormányablak nyitvatartási ideje:  
Hétfő – Péntek: 8.00- 20.00 

 

A várakozási idő elkerülése érdekében időpontfoglalást biztosítunk, a következő mó-
dokon, ügyfélfogadási időben: 

Személyesen 
Telefonon: a 87/581-612-es telefonszámon 
Interneten: a http://www.magyarorszag.huoldalon, az alábbi linken keresztül: 
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda 

 
A Kormányablak elérhetőségei az alábbiak: 

Postacím: 8230 Balatonfüred, Felső köz 2. 
E-mail cím: kormanyablak@balatonfured.vemkh.gov.hu 

 Telefon:  87/581-612 
 
Bízunk benne, hogy szolgáltatásaink kényelmesebbé, gyorsabbá teszi ügyeinek intézését. 
Észrevételeit, véleményét az alábbi elérhetőségeken várjuk:  
hivatal@balatonfured.vemkh.gov.hu, vagy a 87/581-600-as telefonszámon.  
 

dr. Bacsák-Kovács Éva 
hivatalvezető 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Balatonfüredi Járási Hivatal 
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TÁJÉKOZTATÓ 
 

Értesítjük Zánka község lakóit és üdülőtulajdonosait, hogy a PROBIO Zrt 
 
 

Lomtalanítást 
szervez 

 
 

az elszállítás 2014. május 26-án, hétfőn történik 
 

A lomtalanítás problémamentes, minél gyorsabb és tisztább lebonyolításának érdekében  
szükségünk van az Önök segítségére, ezért kérjük, hogy  

az összegyűjtött limlomot 
2014. május 25-én estig helyezze ki a saját ingatlana elé. 

Kérjük továbbá, hogy a kihelyezett limlom hulladékot, ahol lehetséges szelektáltan,  
anyagfajtánkként helyezzék ki, mert ennek révén nagymértékben segíthetik munkánkat.  

A hatékonyabb helykihasználás érdekében a bútorokat szétszerelve szíveskedjenek kirakni. 
Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális hulladékot, építésből- bontásból szár-
mazó anyagot (ajtó, ablak, szigetelőanyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált gumiabron-
csot, kerti, valamint zöldhulladékot, akkumulátort és gyógyszereket, festékes és olajos fla-

konokat. Elektronikai hulladék gyűjtése elkülönítetten történik. 
 

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lejárt szavatosságú, hulladékká vált  
gyógyszereket a gyógyszertárakban, a hulladékká vált gumiabroncsokat a gyártónál,  

kereskedőnél van lehetőség leadni. 
 
 

2014. évben Társaságunk külön elektronikai hulladékgyűjtési akciót is szervez az  
önkormányzat által kijelölt helyszínen. Az elektronikai 

hulladékokat (TV, hűtőszekrény, mosógép, kisháztartási gépek, számítógép, 
villanymotor, bojler, stb.) az alábbi megjelölt helyre kérjük szállítani a következő időpontig: 

 
Elektronikai hulladékgyűjtés helyszíne: Tenisz pálya mellett 

Elektronikai hulladék kihelyezésének időpontja: 
2014 május 22-től (csütörtök)- május 24-ig (szombat) 

naponta 8,00- 14,00 óráig 
 

A hulladék elszállítását költségtérítés nélkül, ingyen hajtjuk végre. A lomtalanítás napján az 
esetleges észrevételeiket, bejelentéseiket a 87/342-633-as telefonszámon tehetik meg. 

 
Tevékenységünkkel segítsük elő környezetünk védelmét, és tegyünk meg mindent  

környezetünk tisztaságáért! 
 

PROBIOZRt. 
Somogyi László vezérigazgató 
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FELHÍVÁS 
 

Felhívom az ingatlan-tulajdonosok  
figyelmét, hogy  

Zánka Község Önkormányzatának  
a környezet védelméről szóló 16/2004. 

(IX.20.) önkormányzati rendelete 
alapján:  

 

az ingatlan előtti járdaszakasz (járda  
hiányában 1 m széles területsáv),  

illetve ha járda mellett zöld sáv is van, az 
úttestig terjedő teljes terület, 

a járdaszakasz melletti nyílt árok 
és ennek műtárgyai (áteresz)  

gyomtalanításáról,  
a csapadékvíz zavartalan lefolyását  

akadályozó anyagok és más  
hulladékok eltávolításáról az ingatlan tu-

lajdonosa (használója) 
köteles gondoskodni! 

 

Kérem, hogy a fent említett feladatokat szí-
veskedjenek maradéktalanul elvégezni. 

 

jegyző 
Lukács Ágnes 

 

 
**** 

 
 

Intézményeink életéből 
 

Rovatvezető: T. Horváth Lajos 
 

Óvoda 
 
„ Itt a farsang , áll a bál!” 
Február 7-én nagy előkészületek után megrendez-
tük. a Farsangi mulatságunkat. Vendégművé-
szünk, Orsi közreműködésével vidám zenés, tán-
cos hangulatot teremtettünk a jelmezbe bújt gyer-
mekeknek. 

Február 12-én Szülői értekezletet tartottunk. 
Meghívott vendégeink voltak Szántó Edit leendő 
elsős tanító néni, és Horváth Lajos iskolaigazgató 
úr. Tájékoztatást adtak a szülőknek a jövő tanév 
feladatairól, céljairól. 

Február 27-én Bábszínházban voltunk a Falu-
házban. A gyerekek tetszését elnyerte az előadás, 
nagyon jól érezték magukat. Az előadás címe: 
Mazsola és Tádé… 

Március 27-én a tornateremben megnézhettünk 
egy interaktív előadást a Szomorú királykisasz-
szonyról, amelyben a gyerekek aktívan közremű-
ködtek! 

Rendőrnapi rajzpályázatra a gyerekek rajzait 
továbbítottuk a Balatonfüredi rendőrkapitányság-
ra. 

Húsvéti készülődés során először „nyúltalálko-
zót” szerveztünk az óvoda bejáratánál. A gyerekek 
nagy lelkesedéssel készülnek az ünnepre hetek 
óta. Sokféle technikával készítünk: tojást, kiscsi-
bét, nyuszit. 

Április 16-án nagy várakozás és fészeképítés 
után vártuk a „nyuszit” óvodánkba. 
 

Jelinek Katalin 
 

*** 
 

Iskola 
 

TUDÁSPRÓBÁK 
 
- Tanulóink többsége örömmel, egyesek viszont 
feszengve vették át a félévi bizonyítványt, ami sok 
esetben nemcsak szellemi képességekről, hanem 
szorgalomról, a kötelességteljesítésről is tükröt 
tartott diákjaink elé. Az iskolai átlageredmények 
jó rendű tanulmányi átlagról tanúskodnak, sokan 
helytálltak és átlag fölötti, sőt jeles bizonyítványt 
vehettek át, de voltak akaratgyenge nebulók is, 
akik az év végi osztályzásnál bajba is kerülhetnek. 

Nyolcadikosaink más módon – a január 18-án 
lebonyolított központi írásbelin való részvétellel – 
is számot adtak tudásukról. Bennük ismételten 
nem csalódtunk, hiszen más iskolákkal ellentétben 
az érintettek zöme (18 főből 14-en) vállalta a 
megmérettetést és a többség valós képességei és 
felkészültsége szerint teljesített. Az átlagpontszá-
mokat tekintve jól teljesítettünk, három tanulónk 
pedig kiválónak mondható összpontszámot gyűj-
tött. Sári Feri 81, Takács Blanka 80, Burkus 
Roland 80 pontjához ezúttal is gratulálunk! (A 
felvételi eredményeknek és a vitt érdemjegyeknek 
köszönhetően tanulóink döntő többsége az első 
helyen megjelölt középiskolába jutott be, amelyet 
a nyelvvizsga eredményekkel együtt, a következő 
lapszámunkban tesszük közzé.) 
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Hagyományainknak megfelelően tanulóink külön-
böző szaktárgyi versenyeken is megmérettettek. 
Matekból két tudáspróbán is részt vehettek leg-
jobbjaink: február 21-én a Zrínyin, április 9-én az 
Alapműveletin szerepeltek az elvárásoknak meg-
felelően diákjaink. Mivel a bozzaysok nem emelt 
óraszámban tanulják a matematikát, a kevésbé 
kiugró eredményeket is megbecsüljük, hiszen 
ezeken a versenyeken a megye legjobb, sok eset-
ben matematika tagozatosai vesznek részt. A Zrí-
nyi Ilona Matematika Versenyen korosztályában 
Veszprém megyében: 15. helyezést ért el Gondos 
Bendegúz (2. osztály – felkészítő: Vidosa László-
né), 20. helyezést Stróbl Eszter (6. osztály-
felkészítő: Bárczay Sándor), 37. helyezést 
Mikolacsek Réka (6. osztály-felkészítő: Bárczay 
Sándor), 49. helyezést Borbély Balázs (3. osztály-
felkészítő: Balázsné Pintér Rita), 66. helyezést 
Sári Ferenc (8. osztály-felkészítő: Loch Ildikó), 
81. helyezést Burkus Roland (8. osztály – felké-
szítő: Loch Ildikó) 85. helyezést Haiden Patrik 
(7. osztály- felkészítő: Bárczay Sándor), 114. 
helyezést Cseh András (4. osztály-felkészítő: 
Szántó Edit), 123. helyezést Pádár Ákos (3. osz-
tály – felkészítő: Balázsné Pintér Rita. 

Az Alapműveleti Matematika Versenyen két 
kiugróan jó eredmény született Cseh András és 
Burkus Roland is járási szinten 2. helyezést ért el, 
ami ez utóbbi esetben megyei szinten a nagyon 
szép 4. helyezést biztosította számára. Az eredmé-
nyért meg is dolgozott, hiszen a Mozaik Kiadó 
internetes tanulmányi versenyének feladatsorait is 
megoldotta. Roland a 4. helyért járó elismerő ok-
levelet és jutalomkönyvet 2014. április 25-én vette 
át a veszprémi Deák Ferenc Általános Iskolában 
rendezett eredményhirdetésen. Gratulálunk mind-
kettőjüknek és Szántó Edit, valamint Loch Ildikó 
felkészítő tanároknak is! 

Legjobb magyarosaink közül hárman is beju-
tottak az Arany János Magyar Nyelvi Vetélkedő 
országos döntőjébe (Budapest, 2014. március 2.), 
ahol nagyon szép eredményeket értek el: Pál Kata 
10., Mikolacsek Réka 11 és Stróbl Eszter 12. he-
lyezést ért el. Gratulálunk nekik és Stumpfné 
Vass Viola magyar tanárnőnek is! Pál Kata dup-
lán is bizonyíthatott, hiszen a Bendegúz Anya-
nyelvi Levelezős Verseny Országos Tudásbajnok-
ságának döntőjébe jutott (Szeged, 2014. május 
24.). 

Természetismeretből is felmutattunk néhány 
nagyon szép eredményt. Kovács Tibus a Bende-
gúz Természetismereti Tudásbajnokságának dön-
tőjébe jutott és akár találkozhat is Katával Szege-
den. Csapatban három természettudományos ve-
télkedőn is indultak diákjaink. 21 tanulót benevez-
tünk a Herman Ottó környezetismereti tesztver-
senyre. Közülük az alábbiak jutottak be a június 1-
jei budapesti döntőbe: Cseh András, Koncz Ábel, 
Takács Georgina 4. osztályosok, továbbá Pál 
Kata (5. osztály), Csizmadia Tibor és Mikolacsek 
Réka 6. osztályos tanulók. Hajrá Bozzay! Három 
hatodikos tanulónk (Kovács Tibor, Mikolacsek 
Réka, Stróbl Eszter) a Csalán Egyesület által 
koordinált, „Klímaőrjárat” nevű három fordulós 
természet- és környezetvédelmi vetélkedőn vesz 
részt. És ha még ez sem volt elég, akkor olvassuk 
el a Bakony-Balaton Geopark által rendezett ver-
senyen elért ezüst érmes helyezésünkről szóló  
beszámolót! Gratulálunk! 
 

KISIKLOTT A ZÁNKAI GYORS? 
Március elején közzétették a tavaly májusban 
megírt országos kompetencia vizsgálat eredmé-
nyeit, amely nem várt pontszámokkal szolgált a 
végzős diákjainkról és a jelenlegi 7. osztályosok-
ról. A 8. osztályosok helytállásáról voltak kétsége-
ink, szerencsére rácáfoltak erre és szövegértésből 
is, de különösen matematikából nem várt jó ered-
ményt produkáltak.  

Hidegzuhanyként ért bennünket azonban a 6. 
osztályosok (jelenlegi 7. osztály) gyenge teljesít-
ménye, amely lehúzta a bozzaysok 
összpontszámát a Balaton-felvidéki iskolák rang-
sorában a 10. helyre. Bár így is alig maradtunk el 
a megyeszékhelyek iskoláinak átlagától, mégsem 
vagyunk ehhez hozzászokva. (Az utóbbi öt évben 
kétszer elsők, egyszer harmadikok, egyszer pedig 
ötödikek voltunk a 24 iskola rangsorában.)  

A 7. osztálynak nagy tanulságul szolgálhat ez a 
különösen szövegértésből sikertelen produkció. 
Ismerve az osztály nagy részének szorgalmát és jó 
tanulmányi előmenetelét ez nagyon fájdalmas volt 
és egyénileg is meg kell vizsgálnunk, hogy mely 
feladattípusoknál és kik szenvedték el a nem várt 
kudarcokat. A 8. osztályt csakis a hibák korrigálá-
sának képességével kezdhetjük el, mert különben 
még fájdalmasabb meglepetések várhatnak ránk a 
központi felvételi vizsgánál. 
 

T. Horváth Lajos 
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A Balaton-felvidéki iskolák országos kompetencia mérésének legfrissebb eredményei 2014. március 
 

Iskola Osz-
tály 

Mate-
matika 

Magyar 
(szöveg-

értés) 

Osztály 
átlagok és 
össz.átlag 

 
Iskola Osz-

tály 
Mate-
matika 

Magyar 
(szöveg-

értés) 

Osztály 
átlagok és 
össz.átlag 

1. Balatonalmádi 
Györgyi Dénes 

6. 1676 1668 1672 14. Tapolca 
Nagyboldogasszony 

6. 1555 1516 1535,5 

8. 1797 1768 1782,5 8. 1634 1517 1575,5 
Tantárgyi és össz. átlag  1736,5 1718 1727,25 Tantárgyi és össz. átlag 1594,5 1516,5 1555,5 

2. Alsóörs 
Endrődi S. Reform. 

6. 1717 1573 1645 15. Balatonkenese 
Pilinszky János 

6. 1503 1500 1501,5 

8. 1758 1617 1687,5 8. 1593 1591 1592 
Tantárgyi és össz. átlag 1737,5 1595 1666,25 Tantárgyi és össz. átlag 1548 1545,5 1546,75 

3. Tihany 
Illyés Gyula Bencés 

6. 1603 1630 1615,5 Országos átlag 
6. 1489 1523 1506 

8. 1712 1703 1707,5 8. 1620 1555 1587,5 
Tantárgyi és össz. átlag 1657,5 1666,5 1662 Tantárgyi és össz. átlag 1554,5 1539 1546,75 

4. Badacsonytomaj 
Tatay Sándor 

6. 1545 1601 1573 16. Tapolca 
Bárdos Lajos 

6. 1460 1481 1470,5 

8. 1772 1682 1727 8. 1637 1590 1613,5 
Tantárgyi és össz. átlag 1658,5 1641,5 1650 Tantárgyi és össz. átlag 1548,5 1535,5 1542 

5. Vörösberény 6. 1649 1631 1640 17. Litér 
Református 

6. 1568 1542 1555 

8. 1689 1614 1651,5 8. 1566 1483 1524,5 
Tantárgyi és össz. átlag 1669 1622,5 1645,75 Tantárgyi és össz. átlag 1567 1512,5 1539,75 

6. Balatonfüred 
Radnóti Miklós 

6. 1620 1614 1617 18. Tótvázsony 
Padányi B.M. tagisk.  

6. 1502 1560 1531 

8. 1738 1592 1665 8. 1552 1515 1533,5 
Tantárgyi és össz. átlag 1679 1603 1641 Tantárgyi és össz. átlag 1527 1537,5 1532,25 

7. Révfülöp 6. 1644 1602 1623 Városi iskolák átlaga 
6. 1470 1478 1474 

8. 1617 1544 1580,5 8. 1595 1529 1562 
Tantárgyi és össz. átlag 1630,5 1573 1601,75 Tantárgyi és össz. átlag 1532,5 1503,5 1518 

Budapesti iskolák 
átlaga 

6. 1548 1566 1557 19. Nemesgulács 
Keresztury Dezső 

6. 1395 1431 1413 

8. 1669 1603 1636 8. 1635 1595 1615 
Tantárgyi és össz. átlag 1608,5 1584,5 1596,5 Tantárgyi és össz. átlag 1515 1513 1514 

8. Balatoncsicsó 
Nivegy-völgyi 

6. 1456 1523 1489,5 20. Balatonfűzfő 
Irinyi János 

6. 1517 1490 1503,5 

8. 1678 1666 1672 8. 1538 1473 1505,5 
Tantárgyi és össz. átlag 1567 1594,5 1580,75 Tantárgyi és össz. átlag 1527,5 1481,5 1504,5 

Megyeszék-helyek 
átlaga 

6. 1527 1545 1536 21. Szigliget 
6. 1391 1402 1396,5 

8. 1654 1590 1622 8. 1623 1578 1600,5 
Tantárgyi és össz. átlag 1590,5 1567,5 1579 Tantárgyi és össz. átlag 1507 1490 1498,5 

9. Csopak 
Református 

6. 1441 1494 1467,5 Községi iskolák átlaga 
6. 1436 1428 1432 

8. 1625 1749 1687 8. 1595 1529 1562 
Tantárgyi és össz. átlag 1533 1621,5 1577,25 Tantárgyi és össz. átlag 1515,5 1478,5 1497 

10. Zánka 
Bozzay Pál 

6. 1519 1480 1499,5 22. Berhida 
II. Rákóczi Ferenc 

6. 1394 1440 1417 

8. 1705 1594 1649,5 8. 1619 1496 1557,5 
Tantárgyi és össz. átlag 1612 1537 1574,5 Tantárgyi és össz. átlag 1506,5 1468 1487,25 

11. Balatonfüred 
Eötvös Loránd 

6. 1494 1517 1505,5 23.Monostorapáti 
Művészetek Völgye 

6. 1374 1393 1383,5 

8. 1638 1621 1629,5 8. 1525 1454 1489,5 
Tantárgyi és össz. átlag 1566 1569 1567,5 Tantárgyi és össz. átlag 1449,5 1423,5 1436,5 

12. Balatonfüred 
Református 

6. 1550 1577 1563,5 24. Berhida 
Ady Endre 

6. 1233 1223 1228 

8. 1587 1526 1556,5 8. 1361 1343 1352 
Tantárgyi és össz. átlag 1568,5 1551,5 1560 Tantárgyi és össz. átlag 1297 1283 1290 

13. Nagyvázsony 
Kinizsi Pál 

6. 1515 1540 1527,5 
Forrás: www.oktatas.hu 8. 1582 1590 1586 

Tantárgyi és össz. átlag 1548,5 1565 1556,75 
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A ZÁNKAI " CSODABOGYÓK" 

 

A Bakony -Balaton Geopark 2014-ben hatodik 
alkalommal rendezte meg "A mi geoparkunk" 
vetélkedőjátékot. 

A vetélkedőre a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóság működési területén működő 
általános iskolákból 26 két fős csapat jelentke-
zett a 10–15 éves korosztályból. A csapatok 
felkészülését egy-egy felnőtt segítő támogatta. 
Egy iskolából legfeljebb 1 csapat jelentkezhe-
tett. A mi csapatunk a "Csodabogyók" névvel 
nevezett, mivel a Keszthelyi-hegység volt a te-
repi helyszín. Csapattagok: Gaál Levente, Sári 
Ferenc, Sáriné Albert Éva. 

A vetélkedő első fordulója( január,március) 
két feladatsorból állt, melynek megoldásában a 
segítők is részt vehettek. Sokat köszönhetünk 
Molnár Katalin tanárnőnknek. 

A második fordulóba, a döntőbe az első 11 
csapat jutott be. Nagy öröm volt számunkra, 
amikor megtudtuk, hogy bejutottunk. A döntő 
(április 16-án) terepi részén az igazgatóság 
szakemberei a Keszthelyi-hegység földtani- és 
élő természeti értékekeit mutatták be. Ellátogat-
tunk a gyenesdiási Vadlány-lik barlanghoz, az 
egyik Zalaszántóhoz közeli felhagyott bazaltbá-
nyába és a szomszédos égerláphoz, végül a Hé-
vízi-tó hidrogeológiájáról és élővilágáról hall-
hattunk érdekességeket, ahol a délelőtt látottak 
és hallottak alapján egy kérdéssort kellett – kísé-
rőnk segítsége nélkül – megoldanunk. A Gyógy-
fürdő jóvoltából ebéd, majd az intézmény kul-
túrtermében a Bakony–Balaton Geoparkról szó-
ló előadás következett. 

A döntő utolsó részében a diákcsapatok egy-
egy rövid előadást tartottak a geoparkban vagy 
lakóhelyük környékén található földtani érték-
ről.  

A mi csapatunk a Hegyestű keletkezését mu-
tatta be működő vulkánmakettel. Nagyon sokat 
készültünk erre az előadásra, mert valami igazán 
látványosat szerettünk volna alkotni. Felmen-
tünk Hegyestűre, ahol Antal Elvira "Viri" min-
denféle könyvet a rendelkezésünkre bocsátott és 
segítette felkészülésünket. Ezután fényképsoro-
zatot készítettünk a geológiai értékekről, nö-

vényzetről és a panorámáról. Elképzelt 
vulkánmakettünk elkészítésében a Levi anyuká-
ja, Gaálné Kapás Krisztina segített. Megalkotta 
agyagból a Hegyestűt és a hegy elbányászott 
oldalát is, így csillagszórók segítségével igazán 
jól tudtuk szemléltetni a kitörő lávaszökőkutat 
és fortyogó lávatavat. Nagy sikert aratott a lát-
ványos bemutatónk. 

Az előadás után izgalommal vártuk az ered-
ményhirdetést, már az 5. helynél tartottak, még 
mindig nem olvastak minket, aztán a 4.hely Ba-
latoncsicsó Ált. Isk, 3.hely Balatonfüred Radnó-
ti és következett a 2.helyezett a zánkai "Csoda-
bogyók" csapata 1 ponttal maradtunk le az első 
helyen végzett B.almádi csapatától!!!! Nagyon 
boldogok voltunk és büszkék voltunk helyezé-
sünkre. Háromnapos táborozást nyertünk a 
Geopark területén. 

Köszönjük felkészítőinknek és segítőinknek! 
 

Sári Ferenc és Gaál Levente 
" Csodabogyók"csapata 

8.osztály 
 

 
SPORTSIKEREINK 

 

MEGYEBAJNOKOK LETTÜNK  
SAKKBAN! 

 

Öt év elteltével ugyanazon összetételű csapattal 
(Szabó Benjámin, Sári Ferenc, Szücs Olivér, 
Győrffy Bálint) visszahódítottuk az aranyérmet a 
Veszprém Megyei Sakk Diákolimpián (Ajka, 
2014. február 22.) és ezzel jogot nyertünk az or-
szágos döntőn (Szombathely, 2014. május 16-18.) 
való részvételre. Szép volt fiúk! Álljon itt Paréj 
Jóska bácsinak (a révfülöpiek és tapolcaiak edző-
jének) is örök mementóként az alábbi végered-
mény! 

Éremből persze soha nem elég, ezt igazolta Sá-
ri Feri, aki nemcsak erős második táblásként, ha-
nem egyéniben is bizonyított és a Veszprém Me-
gyei Sakk Diákolimpia Egyéni Döntőjében (Ajka, 
2014. 03. 22.) bronzérmet szerzett! Gratulálunk! 
Szabó Benjámin szintén éremmel tért haza a Dr. 
Dibusz László Sakk Emlékversenyről (Balatonfü-
red, 2014. 05. 11.), a felnőttek versenyében indult 
és veretlenül a második helyen végzett. Gratulá-
lunk! 
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Min. Csapat Partik + = - Pts. 
1. Bozzay Pál Általános Iskola Zánka 5 5 0 0 14,5 
2. Révfülöp Általános Iskola 5 4 0 1 14,5 
3. Tapolca Római-Katolikus Általános Iskola 5 3 0 2 13,0 
4. Báthory Általános Iskola Veszprém 5 2 2 1 10,0 
5. Tapolca Általános Iskola 5 2 0 3 10,0 
6. Herend Általános Iskola 5 2 1 2 9,0 
7. Várkerti Általános Iskola Várpalota 5 2 1 2 9,0 
8. Tarczy Lajos Általános Iskola Pápa 5 1 1 3 7,5 
9. Ihász Gábor Általános Iskola Vaszar 5 0 2 3 6,0 
10. Nemesgörzsöny Általános Iskola 5 0 1 4 6,0 

 
 

ORSZÁGOS BAJNOK SIMON ZSÓFI! 
 

A Magyar Vívó Szövetség megbízásából a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vívó Szövetség és a Szol-
noki MÁV SE rendezte diákolimpiára 2014. március 7-e és 9-e közt került sor. Az SZ-L Bau Balaton 
Vívóklub tapolcai szakosztálya minden korosztályban részt vett, a versenyzők iskolájukat képviselték 
a megmérettetésen. Simon Zsófia a Bozzay Pál Általános Iskola 2. osztályos tanulója (osztályfőnöke: 
Vidosa Lászlóné) a tapolcai vívóklub tagjaként második éve párbajtőrözik. Az ötlet édesapjától 
származott és rögtön az első évben bevált, hiszen a mozgás öröme és a napi feszültség levezetése 
mellett, pontosan a tanuláshoz szükséges képességeket fejlesztette tovább. Az első játékos előkészítő 
esztendő után tavaly szeptembertől hetente 3 alkalommal jár Tapolcára, a Batsányi János Gimnázium 
idén szépen felújított edzőtermébe. A két órás edzéseket Szalai Gyöngyi a hétszeres világbajnok és 
olimpiai bronzérmes párbajtőrvívó vezeti, akinek remek munkájának köszönhetően sok lelkes és te-
hetséges fiatal utánpótlás tölti fel a pástokat. 

Zsófit a Bozzay Pál Általános Iskola képviseletében Gyöngyi néni nevezte be a diákolimpiára 
Szolnokra. Ez egy országos verseny iskolák és tanulók között, amit ebben a sportágban általában két 
évet átölelő korcsoportban indítanak. Ebben az évben a saját korcsoportjában sikerült indulnia és szép 
eredménnyel, aranyéremmel zárta a versenyt. Egy évig ennek a korcsoportnak Ő az országos baj-
noka. Boldogan utazott haza Szolnokról, bár rögtön a verseny után Gyöngyi néni új feladatot talált 
neki. Március 22-én ugyanis egy 2 évvel idősebb korosztályba állította be Budapesten, a Vasas 
Sportcsarnokban megrendezett párbajtőrversenyen. Ezt a lehetőséget jutalomként kapta, és nagyon 
szép helyen, 42 induló közül a 20. helyen zárta a versenyt. A család erőfeszítésein túl, a szép eredmé-
nyekért köszönet illeti az iskola és az óvoda támogató erejét, hiszen mindenki, aki Zsófiával foglal-
kozik a jelenben és azt megelőzően, hozzájárult a sikerhez. Természetesen még nincs vége a tavaszi 
szezonnak, így továbbra is koncentrál a tanulás mellett a felkészülésre. Testvére, Simon Júlia, aki 
szeptemberben lesz első osztályos, már alig várja, hogy áprilistól Ő is csatlakozzon Zsófia mellé az 
edzőteremben. Külön-külön persze egymást támogatva, remélhetőleg sok élményben és sikerekben 
lesz részük ebben a sportágban. 

Hajrá Zsófi! Hajrá Bozzay! 
 

 
- Szép eredmények születtek a körzeti mezei futó-
versenyen is (Balatonfüred, Kiserdő, 2014. 03. 
19), ahol Gaál Zsuzsika korcsoportjában (I. kcs.) 
megszerezte a ragyogó ezüst érmét. Rajta kívül a 
legjobb egyéni eredményeket az alábbi tanulók 
érték el: 4. helyezést Koncz Ottília (IV. kcs.), 7. 
helyezést Gerencsér Szabolcs (I. kcs.) és Pál Kata 
(II. kcs.), 9. helyezést Gaál Levente (IV. kcs.). 

- Helyt álltak tanulóink a Balatonfüred Körzeti 
Atlétikai Diákolimpia Versenyén (Veszprém, 2014. 
05. 05.) is. Korcsoportjában egyéni összetettben 
Gaál Zsuzsanna és Gerencsér Alex 3. helyezést ért 
el. Karczag Kata 100 m-es síkfutásban 3., míg ma-
gasugrásban 2. helyezést ért el, akárcsak Szücs Oli-
vér. Szintén ezüstérmes helyezést ért el távolugrás-
ban Magyar Richárd, súlylökésben Nagy Emese.  

Hírmondó ZÁNKAI 



18 24. évfolyam 1-2. szám
 

 

MEGYEI EZÜSTÉRMES ATLÉTÁK! 
 

A legkiválóbb eredményt a 4x100 m-es fiú vál-
tónk (Gaál Levente, Mihalkó Benjamin, Szücs 
Olivér, Magyar Richárd) érte el, 52,06 másodper-
ces eredményével első lett és ezzel bejutott a me-
gyei döntőbe! Legutóbbi hír: a megye döntőn 
gyorslábú gyerekeink javítottak a fenti eredmé-
nyen és 50.09 másodperces futással a tíz csapat 
versenyében ezüstérmet szereztek. (Veszprém, 
2014. 05. 12.) Gratulálunk! 
 

 
- Labdarúgóink a Körzeti Diákolimpián csupán a 
IV. korcsoportban képviselték a Bozzayt és a 2. 
helyezést érték el. A Radnótival nem bírtunk, de a 
többi iskola csapatánál jobbnak bizonyultunk. 
Gratulálunk mindenkinek a fenti eredményekhez! 
 

- Judosaink 2014. március 2-án Nemesvámoson 
válogató versenyen az alábbi helyezéseket érték el 
Molnár Richárd I., Cseh András III., Zsótér Ár-
min II., Morvai Tamás III., Horváth Gergő II. 
Szintén válogató verseny volt Veszprémben már-
cius 22-én, ahol Horváth Gergő és Zsótér Ármin 
egyaránt 3. helyezést ért el. A Bakony Kupán 
(Pápa, 2014. 04. 27.) Horváth Gergő I., Molnár 
Richárd és Zsótér Ármin egyaránt II. helyezést 
ért el. Gratulálunk! 
 

Úszásoktatás… 
Az idei tanévtől kötelező úszásoktatásban része-
sültek az első és ötödik osztályosok a kerettan-
tervnek megfelelően. A tíz alkalmas, húsz órára 
tervezett programból 14 óra valósult meg. Az 
uszoda és a tankerület közötti árvita miatt egyelő-
re ebben a tanévben nem megyünk többet, de re-
méljük, hogy a jövőben folytatódik ez a nagyszerű 
kezdeményezés. Az elsősök mindegyike és az 
ötödik osztályosok közül kilencen részesültek 
oktatásban. Az eddig vízben eltöltött órák alatt 
szépen fejlődtek, megalapozták a későbbi biztos 
úszástudást. A nyolc úszni tudó ötödikes másfél 
kilométeres távokat teljesített alkalmanként. Ju-
talmuk egy-egy tesi ötös volt. 
 

Bringa verseny 
Április 11-én a „Már tudok biztonságosan közle-
kedni” vetélkedő házi válogatását bonyolította le a 
balatonfüredi Rendőrkapitányság. Osztályonként 
egy-egy fiú és lány mérte össze tudását közleke-
dési, elsősegély nyújtási alapismereteiből, vala-
mint kerékpározási tudásából. A legjobbak 

(Vasáros Bálint, Steierlein Luca, Molnár Gerő, 
Karcag Kata) képviselik iskolánkat a májusban 
megrendezésre kerülő körzeti versenyen. 
 

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 
 

- Stumpfné Vass Viola szervezésében január 8-án 
a felső tagozatosok részesülhettek ez évben első-
ként színházi élményben a veszprémi Petőfi Sán-
dor Színházban, az alsósok Vidosa Lászlóné szer-
vezésében április 14-én ugyanitt láthatták „A 
Hang-villa titka” című nagyszerű előadást. A ki-
sebbek a Faluházban tapsolhattak február 27-én a 
Pódium Színház „Bagoly Rudi varázsórája”c. 
előadásnak. 
 

- Január 16-17-én rendezte meg Bősz Imre bácsi 
és neje Márti néni a hagyományos ásványkiállítá-
sukat, amelyet izgalmas előadásokkal és zseb-
pénzt apasztó vásárlási lehetőséggel kötöttek ösz-
sze. 
 

- Ugyanezen a héten tekinthettük meg osztályon-
ként a Faluházban a budapesti Bélyegmúzeum 
Balaton témájú vándorkiállítását. 
 

- Február 5-én tartottuk szokásos első félévet érté-
kelő és a második félévet előkészítő szülői érte-
kezletünket, ahol a tanulóink tanulmányi előmene-
telére vonatkozó iskolai szintű, osztályszintű és 
egyéni problémákat érintő gondolatcserére is sor 
került szülők és pedagógusok között. Szerencsére 
különösebb, kezelhetetlen problémák nem merül-
tek fel, ami annak is köszönhető, hogy napi szo-
ros, személyes párbeszédet folytatunk a szülőkkel 
gyermekeik érdekében. Köszönjük a nagy arány-
ban megjelenők nyílt, őszinte együttműködését. 
 

- Szekeres Kornél a Balatonfüredi Rendőrkapi-
tányság őrnagya a DADA program keretén belül 
2014. március 18-án előadást tartott a 3. és 4. osz-
tályban. A téma a természet- környezetvédelem és 
a természetkárosítás voltak. 
 

- A szülők és pedagógusok összefogása a gyere-
kek érdekében sok esetben csodát produkál. Ilyen 
csoda volt a farsang magas szintű, látványos, 
élménydús megrendezése, amelyet a Stumpfné 
Vass Violetta tanárnő és Semsey Tamásné, Ildikó 
szülő által közösen levezetett műsor és az azt kö-
vető eredményhirdetés is szépen szimbolizált. A 
nagy számban megjelenő szülők, nagyszülők, gye-
rekek és pedagógusok egyaránt nagyon felszaba-
dultan, jól érezték magukat. Tanulóink döntő há-
nyada, sőt a pedagógusok nagy része is beöltözött, 
sőt „fellépett”. Mindannyiunkban örök élmény- 
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gyorslábú gyerekeink javítottak a fenti eredmé-
nyen és 50.09 másodperces futással a tíz csapat 
versenyében ezüstérmet szereztek. (Veszprém, 
2014. 05. 12.) Gratulálunk! 
 

 
- Labdarúgóink a Körzeti Diákolimpián csupán a 
IV. korcsoportban képviselték a Bozzayt és a 2. 
helyezést érték el. A Radnótival nem bírtunk, de a 
többi iskola csapatánál jobbnak bizonyultunk. 
Gratulálunk mindenkinek a fenti eredményekhez! 
 

- Judosaink 2014. március 2-án Nemesvámoson 
válogató versenyen az alábbi helyezéseket érték el 
Molnár Richárd I., Cseh András III., Zsótér Ár-
min II., Morvai Tamás III., Horváth Gergő II. 
Szintén válogató verseny volt Veszprémben már-
cius 22-én, ahol Horváth Gergő és Zsótér Ármin 
egyaránt 3. helyezést ért el. A Bakony Kupán 
(Pápa, 2014. 04. 27.) Horváth Gergő I., Molnár 
Richárd és Zsótér Ármin egyaránt II. helyezést 
ért el. Gratulálunk! 
 

Úszásoktatás… 
Az idei tanévtől kötelező úszásoktatásban része-
sültek az első és ötödik osztályosok a kerettan-
tervnek megfelelően. A tíz alkalmas, húsz órára 
tervezett programból 14 óra valósult meg. Az 
uszoda és a tankerület közötti árvita miatt egyelő-
re ebben a tanévben nem megyünk többet, de re-
méljük, hogy a jövőben folytatódik ez a nagyszerű 
kezdeményezés. Az elsősök mindegyike és az 
ötödik osztályosok közül kilencen részesültek 
oktatásban. Az eddig vízben eltöltött órák alatt 
szépen fejlődtek, megalapozták a későbbi biztos 
úszástudást. A nyolc úszni tudó ötödikes másfél 
kilométeres távokat teljesített alkalmanként. Ju-
talmuk egy-egy tesi ötös volt. 
 

Bringa verseny 
Április 11-én a „Már tudok biztonságosan közle-
kedni” vetélkedő házi válogatását bonyolította le a 
balatonfüredi Rendőrkapitányság. Osztályonként 
egy-egy fiú és lány mérte össze tudását közleke-
dési, elsősegély nyújtási alapismereteiből, vala-
mint kerékpározási tudásából. A legjobbak 

(Vasáros Bálint, Steierlein Luca, Molnár Gerő, 
Karcag Kata) képviselik iskolánkat a májusban 
megrendezésre kerülő körzeti versenyen. 
 

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 
 

- Stumpfné Vass Viola szervezésében január 8-án 
a felső tagozatosok részesülhettek ez évben első-
ként színházi élményben a veszprémi Petőfi Sán-
dor Színházban, az alsósok Vidosa Lászlóné szer-
vezésében április 14-én ugyanitt láthatták „A 
Hang-villa titka” című nagyszerű előadást. A ki-
sebbek a Faluházban tapsolhattak február 27-én a 
Pódium Színház „Bagoly Rudi varázsórája”c. 
előadásnak. 
 

- Január 16-17-én rendezte meg Bősz Imre bácsi 
és neje Márti néni a hagyományos ásványkiállítá-
sukat, amelyet izgalmas előadásokkal és zseb-
pénzt apasztó vásárlási lehetőséggel kötöttek ösz-
sze. 
 

- Ugyanezen a héten tekinthettük meg osztályon-
ként a Faluházban a budapesti Bélyegmúzeum 
Balaton témájú vándorkiállítását. 
 

- Február 5-én tartottuk szokásos első félévet érté-
kelő és a második félévet előkészítő szülői érte-
kezletünket, ahol a tanulóink tanulmányi előmene-
telére vonatkozó iskolai szintű, osztályszintű és 
egyéni problémákat érintő gondolatcserére is sor 
került szülők és pedagógusok között. Szerencsére 
különösebb, kezelhetetlen problémák nem merül-
tek fel, ami annak is köszönhető, hogy napi szo-
ros, személyes párbeszédet folytatunk a szülőkkel 
gyermekeik érdekében. Köszönjük a nagy arány-
ban megjelenők nyílt, őszinte együttműködését. 
 

- Szekeres Kornél a Balatonfüredi Rendőrkapi-
tányság őrnagya a DADA program keretén belül 
2014. március 18-án előadást tartott a 3. és 4. osz-
tályban. A téma a természet- környezetvédelem és 
a természetkárosítás voltak. 
 

- A szülők és pedagógusok összefogása a gyere-
kek érdekében sok esetben csodát produkál. Ilyen 
csoda volt a farsang magas szintű, látványos, 
élménydús megrendezése, amelyet a Stumpfné 
Vass Violetta tanárnő és Semsey Tamásné, Ildikó 
szülő által közösen levezetett műsor és az azt kö-
vető eredményhirdetés is szépen szimbolizált. A 
nagy számban megjelenő szülők, nagyszülők, gye-
rekek és pedagógusok egyaránt nagyon felszaba-
dultan, jól érezték magukat. Tanulóink döntő há-
nyada, sőt a pedagógusok nagy része is beöltözött, 
sőt „fellépett”. Mindannyiunkban örök élmény- 
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ként raktározódik el a 7. és 8. osztályosok pazar 
nyitótánca (köszönet Kruczler Ági néninek), a 4. 
osztályosok Szántó Edit néni által vezényelt ötle-
tes, látványos, muzikális, győzelmet arató koreo-
gráfiája, fellépése, valamint a szülők és pedagógu-
sok közös „orosz tánca”, amelyet dr. Barátossyné 
dr. Vissy Gabriellának köszönhetően varázsoltak 
elénk. Az elnyert torták és a mindenki számára 
felkínált süteményezés, üdítőzés méltó zárása volt 
a karneválnak, együtt eltemettük a gyengélkedő 
telet és mindannyian a tavasz közeledtét éreztük. 
 

- A másik nagy energia befektetést, gyakorlást, 
beleélést és a helyzethez alkalmazkodó intelligen-
ciát feltételező program a március 15-i ünnepség-
re való készülés volt. Hetekig tartó próbák, fe-
gyelmezett, komoly munka előzte meg a sikeres, 
látványos és összességében felemelő ünnepséget. 
A Csékei Marianna néni által felkészített 7. és 8. 
osztályosok élményt nyújtó március 15-ét jelení-
tettek meg, amelyet Filep Miklós polgármester Úr 
kitűnően megszerkesztett beszéde alapozott meg 
és a közönség – kicsi alsósok figyelő tekintetét 
megragadó – elismerését is kivívta. Az összképet 
és az élményt nagyon megerősítette tanulóink 
szövegbiztos felkészültsége, a közönség részéről 
az ünnepélyes öltözékben is megnyilvánuló „for-
radalmi”együttműködés és a Kruczler Ági néni 
által megálmodott táncos betétek. 
 

- A húsvéti előkészületek már április 1-jén meg-
kezdődtek a Bozzayban, ugyanis a veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeum „Húsvéti népszokások” 
témakörében múzeumpedagógiai foglalkozásokat 
tartott iskolánkban. Aztán jött az igazi, minden 
iskolai diákot megmozgató program, a Szülői 
Munkaközösség és a Nevelőtestület közreműkö-
désével megvalósuló „nyuszivárás”. Különböző 
helyszíneken – a címlap fotóin is követhetően – 
készültünk Húsvétra. Kézműves foglalkozások 
több helyszínén – tojásfestés, rajzolás, kézműves 
ügyeskedés, húsvéti díszek készítése, stb. – jól 
érezték magukat a gyerekek, és közben nem tudni, 
hogy mennyiben gondoltak Húsvét lényegére. 
 

- Az iskolai beiratkozást megelőzően nyílt napot 
tartottunk a beiratkozni készülő szülők részére 
2014. március 19-én. Ennek része volt az első 
osztályosok bemutatkozása, ami egy talpraesett, 
fegyelmezett és nagyon szerethető műsort ered-
ményezett, Dobosné Varró Anna, Panni néninek 
köszönhetően. Természetesen az érdeklődő szülők 
az elsős és negyedikes osztályok teljesítményére 
is kíváncsiak voltak, annál is inkább, mert ez 
utóbbi osztályban a leendő első osztályos tanító 

nénit tekinthették meg. Persze nemcsak itt mutat-
koztunk be, hanem „körbejártuk” a környező óvo-
dákat, február 12-én Zánkán, április 2-án Kővágó-
örsön, 3-án pedig Köveskálon ajánlotta Szántó 
Edit és Horváth Lajos iskolánkat a leendő első 
osztályosok szüleinek. Végül is nagyon elégedet-
tek lehetünk az április 28-30-án lebonyolított be-
iratkozással, amelyet országszerte egységesen 
ebben az időpontban tartottunk. Nagy örömünkre 
szeptember 1-jén 20 kisiskolás kezdi meg nálunk 
tanulmányait, közülük 7 fő zánkai, 5 fő köves-
káli, 2-2 fő balatonszepezdi és mindszentkálli, 
míg 1-1 fő érkezik Balatonakaliból, Balatonhe-
nyéből, Kővágóörsről és Szentbékálláról. A jövő 
tanévtől Köveskál és Balatonhenye is a beiskolá-
zási körzetünkhöz tartoznak, így a mindszentkálli, 
szentbékálli és kővágóörsi gyerekek jönnek – a 
szabad iskolaválasztásnak köszönhetően – beisko-
lázási körzeten kívülről. Ezentúl beiratkozott még 
10 iskolaköteles, akik még egy évet az óvodában 
töltenek és csak jövőre válnak bozzayssá. 
 

- Minden alsó tagozatos tanulónkra kiterjedően 
rendeztük meg május 10-én a vers- és prózamon-
dó versenyt, amelyen az alábbi tanulók szerepel-
tek a legjobban és oklevél jutalomban részesültek: 
Vers- és próza: 

I. hely  Simon Zsófia 2. oszt. 
Vers: 

I. hely  Szücs Petra 1. oszt. 
Gondos Luca 1. oszt.  
Sibak Vivien Szamóca 2. oszt. 
Gaál Zsuzsanna 2. oszt. 
Borbély Balázs 3. oszt. 
Tóth Dalma 3. oszt. 
Steierlein Luca 4. oszt. 
Koncz Ábel 4. oszt. 
 

II. hely  Gaál Szintia 1. oszt. 
Németh Virginia 1. oszt. 
Stumpf Edit 2. oszt. 
Vincze Hanna 2. oszt. 
Dégi Dominik 3. oszt. 
Vasáros Bálint 3. oszt. 
Cseh András 4. oszt. 
Takács Georgina 4. oszt. 

 
III. hely Cseh Gábor 1. oszt- 

Sibak Dorottya 1. oszt. 
Bácsi Laura 2. oszt. 
Stróbl Kornél 2. oszt. 
Gyenes Fanni 3. oszt. 
Végh Zsombor 3. oszt. 
Török Lara 4. oszt. 
Tóth Levente 4. oszt. 
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TISZTELT SZÜLŐK,  
TISZTELT TÁMOGATÓK! 

 
A Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány számlájára 2013. évben a következő bevételek folytak be: 
 

1. A személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából 284 752 Ft 
2. Önkormányzatok céltámogatása tankönyvekre   158 633 Ft 
3. Gazdasági társaságok támogatása cél szerinti tevékenységre 14 000 Ft 
4. Magánszemélyek által támogatásként befizetett összegek   231 500 Ft 
5. Kinizsi Bank által fizetett kamatbevételek 476 Ft 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  689 361 Ft 
 
Az alapítvány a következő tevékenységeket támogatta 2013-ban: 
1. úszásoktatás szállítási költsége 76 200 Ft 
2. "Határtalanul" pályázat szállítási költsége  30 212 Ft 
3. Nyelvvizsgadíjak  21 800 Ft 
4. Játékok vásárlása napközibe  195 434 Ft 
5. Tankönyvtámogatás   173 584 Ft 
6. Iskola könyvtári állományának gyarapítása 22 980 Ft 
7. Szakmai anyagok vásárlása rajzórákra, technika órákra, napközibe 20 000 Ft 
8. Bankköltség  6 681 Ft 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 546 891 Ft 
 
A bankszámla nyitóegyenlege 2013. 01. 01-én : 546.129,-Ft. 2014. 01. 01-én a bankszámlán és a pénztár-
ban 688.599-Ft van elhelyezve, melyet a következő év cél szerinti kiadásaira tartalékolunk, pl: 

1. Szótárakra 
2. Nyelvvizsgadíjakra 
3. Iskolai rendezvények költségeire 
4. Tanulmányi és sportversenyek nevezési díjára 
5. Szállítási költségekre 
6. Egyéb alapító okiratban megjelölt célokra  

 
Az Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a személyi  

jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával vagy alapítványi befizetéssel támogatták a 
Bozzay Pál Általános Iskola diákjait. 

 
Az Alapítvány kuratóriuma kéri Önöket, hogy ez évben is ajánlják fel adójuk 1%-át az iskola működési 
feltételeinek javításához, hogy gyermekeinket a megfelelő oktatási feltételekhez hozzásegíthessük. 
 

A Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány 
Adószám: 18930012-1-39 

Bankszámlaszám: Kinizsi Bank Zrt. 73200062-11200228 
 
Postai csekket a Kinizsi Bankban, a Postán valamint az Iskolában igényelhetnek. 
Segítségüket megköszönve bízunk további támogatásukban! 
 
Zánka, 2014. március 9. 
 

Köszönettel: 
Kuratóriumi Tagok 
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TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS 
 

A téli közfoglalkoztatás keretében zajló 438 órás 
Alapkompetencia-fejlesztő képzésen 21 fő munka-
nélküli vett részt Zánkáról és a környékbeli falvak-
ból. Az oktatás 2013.12.02.-2014.03.24. között a 
zánkai faluházban zajlott. A délelőtti, napi hat órás 
oktatást a balatoncsicsói iskolából három, a zánkai-
ból tíz pedagógus végezte. A tanfolyam szervezési 
és kapcsolattartói feladatait Loch Ildikó látta el, aki 
az oktatásban is részt vett. 

A szakmai programot a Türr István Képző és Ku-
tató Intézet biztosította, a program a Nemzeti Mun-
kaügyi Hivatal "Újra tanulok" TÁMOP 2.1.6-12. 
pályázatának köszönhetően valósult meg. 

A képzés célja azoknak az ismereteknek, készsé-
geknek, szociális kompetenciáknak az elsajátíttatása 
és begyakoroltatása, melyek elengedhetetlenek a si-
keres munkaerőpiaci visszatéréshez, és alapul szol-
gálhatnak a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz. 

A tantárgyi egységek a következők voltak: Rá-
hangoló/motiváló tréning, amely 42 órában a csoport-
tagok ismerkedését, kapcsolatteremtési képességének 
és önismeretének fejlesztését segítette elő. A Kulcs-
kompetenciák fejlesztése keretében 150 órában elmé-
leti és gyakorlati oktatás zajlott. A Tanulási készsé-
gek fejlesztése 90 órás tantárgy tanulása során képes-
sé váltak az önálló és csoportos tanulásra, a megfelelő 
tanulási technika megválasztására és alkalmazására. 
Az Életviteli kompetenciák fejlesztése a mindennapi 
élethez szükséges ismeretek elsajátítását szolgálta 
108 órában. A Mentálhigiénés fejlesztés 48 órája a 
lelki egészség védelmének, megőrzésének, fejlesztési 
lehetőségeinek megismerését segítette elő. 

A képzésben résztvevők elmondása szerint elő-
ször furcsa volt számukra ismét iskolapadba ülni, de 
a csoport már rövid idő alatt igazi közösséggé ková-
csolódott, mindenben segítették egymást, és ez 
megkönnyítette a tananyag elsajátítását. A csoport 
összetétele, képességei messze meghaladták az átla-
got, így pedagógusaink az előírtaknál nehezebb tan-
anyagot taníthattak. 

A tanfolyam végén minden hallgató írásbeli vizs-
gán bizonyította megszerzett ismereteit. Legnagyobb 
örömünkre mind a 21 hallgató sikeres vizsgát tett, 
nagyszerű tanulmányi eredménnyel. 

A záró eseményre, a tanúsítványok ünnepélyes 
átadására március 24-én, az iskolában került sor, 
melyen a Türr István Képző és Kutató Intézet mun-
katársa is jelen volt. A meghitt hangulatú ünnepség 
végén a hallgatók köszönetüket fejezték ki, és ked-
ves ajándékkal lepték meg pedagógusaikat. 

 
Loch Ildikó 

SZEBBÉ TESSZÜK AZ ISKOLAUDVART! 
 
A tavasz során szemre is tetszetős lépést tettünk 
az iskolánk bejáratának parkosításáért. A kertész-
mérnök Pádár szülők szakmai tervei alapján, 
irányításukkal, felajánlásukkal 21 fát, számos 
örökzöld növényt és lágyszárút ültettünk el a ját-
szótér körül. Éppen itt volt az ideje, hiszen a na-
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T. Horváth Lajos 
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Kati része volt a mindennapoknak, része volt a 
klubéletnek, minden műsornak és rendezvénynek. 
Minden helyzetben azonnal feltalálta magát, és 
tudta mit kell tenni. Nagyon sokat, és sokaknak 
segített, ötleteivel, kedvességével, így nem csoda, 
hogy mindenki megszerette Őt. Minden napra ju-
tott egy-egy jó beszélgetés, egy kis jókedvű neve-
tés. Katira mindig, és minden helyzetben számít-
hattunk. Sajnos a betegség legyőzte erős akaratát, 
és örökre elbúcsúzott tőlünk. 
 

Emléke örökké élni fog a szívünkben!  
 
- Január elején a budapesti Bélyegmúzeum vándor-
kiállítása érkezett meg Zánkára, a „Balatont álmo-
dom” … a magyar tenger a filatéliában címmel. A 
kiállítást Török Balázs, a Magyar Posta Zrt. Pécsi 
Igazgatóság Hálózatszervezési és Módszertani Osz-
tály vezetője nyitotta meg. Balázs nagy szakérte-
lemmel mutatta be a régi balatoni bélyegeket, majd 
Bácsi Konstantina és Szarka Lajos néptánca te-
remtett jó hangulatot.  
- Alig szállították el a Bélyegmúzeum anyagát, már-
is következett az újabb teremrendezés, hiszen janu-
ár 18-án a Kertbarát Kör hagyományos disznó-
torára készültünk. A klub az egész napos munka 
után jóízűen fogyasztotta el a vacsorát.  
- Január 25-én a Magyar Kultúra Napján ünnepi 
műsor keretében köszöntöttük a Magyar Tenger 
Népdalkört, akik idén ünnepelték a 35. születés-
napjukat. A jubileumi műsorban Filep Miklós Pol-
gármester Úr, és Horváth Lajos Képviselő Úr 
kedves szavakkal köszöntötte az ünneplőket, majd 
minden klub a maga módján kedveskedett a népdal-
körnek. Büszkék lehetünk rájuk, hiszen nagy utat 
tettek meg a 35 év alatt, és most sem tétlenkednek. 
Március 22-én például Veszprémben szerepeltek 
az „Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud?” verseny 
elődöntőjén, ahonnan természetesen továbbjutottak a 
döntőbe. Gratulálunk a sikerhez! Kívánunk a 
Magyar Tenger Népdalkör minden tagjának na-
gyon jó egészséget, további sikereket, jó hangula-
tú fellépéseket! 
- Február 15-én Valentin napi műsorral érkezett 
hozzánk a budapesti Pódiumszínház, amely osztat-
lan sikert aratott a nézők körében. A vicces jelenete-
ket és szerelmes sanzonokat vastapssal jutalmazta a 
közönség. Az est házigazdája ez esetben a zánkai 
Nevesincs Színjátszó Kör volt.  
- A Farsang ez évben is nagy érdeklődésnek örven-
dett, az ötletesebbnél ötletesebb jelmezek közöl a 
zsűri a „Kerekesszékes beteget - ápolónővel és 
infúzióval” találta a legjobbnak. A fiatal féri Cell-
dömölk mellől, Nagysimonyiból érkezett a bálba, 

már nem először. Jutalma egy óriási tálca frissen 
sütött farsangi fánk volt. A báli zenét ezúttal az 
ADRENALIN zenekar szolgáltatta.  
- Márciusban sem unatkoztunk, rögtön az első hét-
végén tartották a Kertbarátok Veszprém Megyei 
Területi Egyesülete borversenyét. A versenyt Var-
ga Zoltán, a Balatonfüred-Csopak Borvidék 
Hegyközség Tanácsának elnöke vezényelte le. A 
versenyen különösen az olaszrizlingek szerepeltek 
jól, de a bírák véleménye szerint, a tavalyi évjárat is 
emlékezetes lesz. 
- Március 8-án óriási sikerrel léptek színpadra a 
helyi színjátszók férfitagjai, nőnapi műsorukkal. 
Ezúttal egy teljesen új szisztémára építették fel a 
műsort, amellyel lenyűgözték a hölgyeket. A renge-
teg próba, a sok-sok gyakorlás megtette hatását. A 
nagyszabású műsor után éjfélig mulathattunk Kar-
dos Józsival, aki mindig remek hangulatot varázsol 
Zánkára. A nőnapi műsorral még Balatonfüreden is 
felléptek a fiúk, ugyanis a füredi postától is meghí-
vást kapott a férfigárda. A siker a füredi hölgyeknél 
sem maradt el. Most a lányokon a sor, hiszen május 
17-én jön a Férfinap, amelyre már nagy erőkkel 
készülünk! A Nőnapi videó a Faluház honlapján 
elérhető. www.zankafaluhaz.ucoz.hu 
- A március 15-ei ünnepi műsort Filep Miklós 
Polgármester Úr nyitotta meg, aki visszaidézte az 
egykori, márciusi történéseket, majd pedig a Bozzay 
Pál Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói mu-
tatták be műsorukat Csékei Mariann vezetésével.  
- Március 29-én ismét nagyszabású rendezvénnyel 
vártuk az érdeklődőket, egy komplett két felvonásos 
színházi előadással, budapesti művészekkel. A 
Pódiumszínház nagyon kedvezményesen érkezett 
hozzánk, a belépők árát pedig a Faluház költségveté-
séből fizettük. Szerettük volna megadni a lehetőséget 
mindenkinek, hogy teljesen ingyen, színházba mehes-
sen.  Így nem csoda, hogy a kultúra iránt érdeklődők 
meg is töltötték a termet. Még a környező települé-
sekről is érkeztek a zánkai színház hallatán. A buda-
pesti színház a legapróbb részletekre is figyelve, 
komplett díszlettel, elegáns kosztümökkel érkezett, 
elfeledtetve a nézőkkel, hogy nem egy színházépület-
ben vagyunk. Nagyszerű előadás volt, nagyszerű 
színészekkel és egy nagyon lelkes közönséggel! 
- A Nők Klubja örvendetes fejlődésnek indult, hála 
a tagság érdeklődésének, az egyre jobb felszerelt-
ségnek, a hétfő délutáni klubéletnek. A tagság – 
immár hagyomány lassan – alaposan megülte a tor-
kos csütörtököt: volt ott móka, játék és kacagás, és  

 (Folytatás a 24. oldalon!) 
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35 ÉVES A MAGYAR TENGER NÉPDALKÖR 

 
Alapításának és működésének 35. évfordulóját 

2014. január 25-én, a magyar kultúra napi ünnepsé-
gen tartotta a dalkör. 

A megjelent közönség méltóképpen akarta elismer-
ni, megtisztelni és ünnepelni a falut és szűkebb-tágabb 
környezetét folyamatosan szolgáló énekkar áldozatos 
munkáját. A kórus az évtizedek során elhangzott da-
lokból összeállított szép csokorral kedveskedett a je-
lenlévőknek. 

Rutinosan pergett a műsor. A vastapsok jelezték, 
hogy a hallgatóság szereti és érti a régmúlt időkben 
keletkezett, a néplélekből fakadó, és az idők során 
továbbérlelődő szép dalokat. 

A műsor közben tanúi lehettünk megható pillana-
toknak is. Például amikor az elsötétedő teremben a 
kórus tagjai meggyújtották a gyertyákat, és a közön-
séggel együtt énekelték az Esti dalt. Ezzel emlékeztek 
azokra a dalosokra, akik eltávoztak közülük, és az égi 
kórus tagjai lettek. Bizonyára mind a 38-an meghallot-
ták, és velünk együtt énekeltek. 

Néhány évig én is tagja voltam a népdalkörnek. Jó 
volt köztük lenni! Emlékszem az együtt megtartott 
névnapokra. Meghitt baráti légkör jellemezte ezeket az 
együttléteket. Fokozták a hangulatot a finom házi sü-
temények, és az ízletes zánkai borok. Nekem, aki ak-
koriban kerültem Zánkára, nagyon jólesett, hogy barát-
ságosak voltak velem, és befogadtak. Mintha egy nagy 
családba csöppentem volna, kimondatlanul is éreztem, 
hogy szeretnék, ha nem csak egyszerű lakosként élnék 
itt, hanem lélekben is zánkai lennék. A próbákon sok-
sok olyan dalt tanultam, amelyeket addig nem is hal-
lottam, csak ezen a tájon voltak ismertek. 

Mindig úgy gondoltam, hogy fellépéseinken – akár 
helyben, akár más vidéken - egyfajta missziós tevé-
kenységet is folytatunk, hiszen bevezetjük a hallgató-
ságot a népdalok világába. Az is előfordult, hogy a 
közönségből néhányan velünk együtt énekeltek, s így a 
hangulat hamar oldottá vált. 

A dal is olyan, mint a beszélt nyelv. Ha valamilyen 
okból nem használják, néhány generáció alatt elfelejtő-
dik és kihal. A dalokra is ez a sors várhat. Ezért szor-
galmazzák a hozzáértők, hogy minél többször daloljunk, 
kedveljük meg a szebbnél szebb népdalokat, és adjuk át 
az utókornak. Sokan gyűjtötték majd csokorba rendez-
ték azokat, hogy átadják a más területen élőknek is. 

A népdalkör az alapításkor így fogalmazta meg az 
elérendő célt: a magyar néphagyomány, benne a nép-
dalkincs megismerése, ápolása, és előadása a községi 
rendezvényeken. Abban az időben határozták el az 
alapítók, hogy évente megrendezik a zánkai halászna-
pokat, ahol a kórusnak kitüntetett szerepet szántak. Fel 
is keresték a balatoni dalkincs kutatóját, Nyék Sándort, 
aki segítette az első repertoár kialakítását. 

Műsorukban ma már a balatoni dalok mellett zalai, 
bakonyi, szatmári, ormánsági, somogyi, tiszántúli nép-
dalcsokrok, régi katonadalok, bordalok is szerepelnek. 

Műdalok is műsorra kerültek, például a református 
templom felújítását követő hálaadó istentiszteleten Bee-
thoven IX. szimfóniájából az Örömódát énekeltük nagy 

sikerrel. A megjelent magas rangú egyházi vezetők is 
elismeréssel szóltak, megköszönték a dalosoknak és 
vezetőiknek az áldásos tevékenységet. 

Bárhol léptünk fel, valamilyen emlék, élmény min-
dig megmaradt bennünk, amelyet a heti rendszeresség-
gel megtartott próbák során visszaidéztünk. Így volt ez 
egy ajkai fellépésünk után is. A bakonyi városban ép-
pen majálist rendeztek a főtéren. A színpadon külön-
böző tánccsoportok, versmondók, kórusok léptek fel, 
köztük mi is. A népdalcsokor után az Estharang című 
dal következett. A műsor végén egy fiatalasszony, ölé-
ben a kislányával odajött hozzánk és gratulált. Elmondta, 
hogy Kárpátaljáról került ide férjhez. Ezt a dalt ő is jól 
ismeri, sokszor énekelte kisiskolás korától kezdve az 
egyetemi kórusig. Elmondta, hogy meghatottan hallgatta 
a dalt, mert felidézte benne gyermekkora világát, az 
otthon emlékeit. 

Felsorolni sem lehet, hogy hány helyről hívták már a 
dalkört majálisokra, és községi, városi rendezvényekre. 

A 35 év alatt számtalan elismerésben részesült az 
együttes. Többek között öt arany minősítést, a Szocialis-
ta Kultúráért kitüntetést, „Veszprém Megyéért” és 
„Zánka községért” kitüntetést, a Balatoni Dalok és Da-
losok Találkozóján és az Életet az éveknek találkozón 
arany minősítést értek el. Hosszan sorolhatnánk még a 
különböző elismeréseket. Hasonlóan fontos kitüntetés 
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Loch Ottó 
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természetesen torkoskodás. Februárban farsangi 
témában rendezték be a vitrint, most pedig húsvéti 
kiállítás fogadja a Faluházba belépőket. 
- A Faluház gondnoki tevékenységét januártól Bá-
csiné Bogáncs Nikoletta vette át, aki teljes oda-
adással végzi feladatát. Pár hét alatt bebizonyoso-
dott, hogy rátermettsége igazán alkalmassá teszi erre 
a feladatra, hiszen óriási segítséget nyújt mind a 
klubéletben, mind pedig a rendezvények terén.  
- Az önkormányzat 2014-ben is támogatja a civil 
szervezetek munkáját, melyet a klubok nevében is 
megköszönünk. A támogatások felhasználásról év 
végén fogunk beszámolni.  
- Hamarosan állandóan üzemelni fog a Faluház 
büféje is, így érdemes lesz betérni akár egy kis be-
szélgetésre, egy kávéra.  
- Természetesen a naponta frissített rendezvény-
naptár megtalálható a Faluház honlapján, a 
www.zankafaluhaz.ucoz.hu weboldalon. A progra 
mokról, rendezvényekről e-mailben is kaphatnak 
értesítést. Kérjük, küldjék meg e-mail címüket a 
következő címre: zankamuv@pr.hu ,vagy adják le 
személyesen a Faluházban.  
 

Köszönjük, hogy részvételükkel támogatják Zánka 
rendezvényeit, továbbra is nagy szeretettel várunk 
mindenkit a Faluház programjaira! 

Kocsis Szilvia és Böhm Tamás 
művelődésszervezők 

zankamuv@pr.hu, www.zankafaluhaz.ucoz.hu 
 

Olybá tűnhetne, hogy a Faluház rovatvezetői el-
felejtették leadni az utóbbi másfél hónap történésére 
vonatkozó anyagot. Éppen ellenkezője az igaz! Ők 
nagyon is pontosak voltak, hiszen március 29-én 
volt a lapzárta, ők tartották a leadási határidőt és 
természetesen azóta sem állt meg az élet a Faluház-
ban. Csak két kiemelkedő eseményt szeretnék fel-
idézni, amelyek számomra is élményt jelentettek. 

Április 26-án a Verbunk Veszprém Népi Kon-
certzenekar forró hangulatú koncerten mutatta be a 
magyar zenei kultúra egy különleges szeletét, a ver-
bunkos zenét. A zenekar vezetője, Radics Tibor 
tárogatóművész a hangszeres játék mellett rövid 
előadást is tartott a verbunkos zene kialakulásáról, 
legfontosabb jegyeiről, a több esetben Veszprémhez 
vagy éppen Füredhez kötődő meghatározó szerzők-
ről, Csermák Antalról, Bihari Jánosról, Lavotta 
Jánosról és másokról. – írta Győrffy Árpád a Vesz-
prém megyei Napló 2014. május 7-i számában. Fel-
csendültek gyermekkorunk énekóráin vagy rádióból, 
TV-ből fülünkbe mászó magyaros dallamok, ame-
lyek még a komolyzene nagyjait is megihlették. 
Ezen az estén minden résztvevő pirosra tapsolta a 
tenyerét! 

A Faluház május 1-jén vidám majálisra csalogat-
ta a község klubjait, családjait, baráti társaságait - 
eredménnyel. Szép számban gyülekeztek a résztve-
vők csütörtök délután, hogy jó zene mellett csapa-
tokba szerveződve mutassák be főzési tudományu-
kat, miközben a gyerekek az ugráló várat ostromol-
ták. Az étkek elkészültével egy időben „Ki-mit tud” 
részesei is lehetünk, amelynek témája: melyik csapat 
tud többet a szakácstudományról. A Tóth Béla ve-
zette zsűrinek nem volt könnyű dolga, mert elmélet-
ben és gyakorlatban is emlékezeteset alakítottak a 
felkészült kis társaságok. (szerk.)  

 

A Nőklub is készül Zánka 850 ÉVES évfordulójá-
ra.  Ezen alkalomból közhírré tétetik „ Kérjük az 
ügyes kezű, alkotni vágyó Zánkaiakat, óvodás 
kortól 100 éves korig, hogy alkossuk meg egyéni-
leg, ki-ki a maga tudása és technikája szerint 
Zánka címerét és lobogóját. Ehhez bővebb in-
formáció  a Faluházban, ill. a Nőklub tagjaitól 
kapható. Az elkészült alkotásokat augusztus 10-
ig kérjük a Faluházba. Terveink szerint a mun-
kákat egy kiállítás keretében mutatnánk be. Zsű-
rizés nincs. Marosszékyné Csósza Mária a Nőklub 
vezetője” 

 
 

 

Helytörténet- 
             honismeret 
 

 
Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet 
 

KIDOBOLÁS ZÁNKÁN 
 
Mejlinger János községi alkalmazott, a nép szerint 
kisbíró, komótos léptekkel kiballagott a Tanácsházá-
ról, és megállt a Földműves szövetkezet boltja előtt. 
Pergő ritmusban, jó hangosan ütni kezdte a mellén 
lógó, lapos kis dobot, majd egy géppel írt apró papír 
fecnit vett elő és elkiáltotta magát: „Közhírré 
títetik!” Nem tudni, honnan hozta í-ző dialektusát, 
lehet, hogy csak hivatalának tekintélyét emelte ily 
módon, valamely ősi kisbírói hagyományt követve. 
Ha látta, hogy kellő érdeklődést keltett, belekezdett 
a pár soros „hírdetmíny” felolvasásába. Az egész 
eljárást néhányszor megismételte, majd már az iro- 
dában, következetesen kék tintával, a fecni hátolda-
lának jobb alsó sarkára feljegyezte, hogy „kidobol-
tam Mejlinger”. 

A gondos hivatali adminisztrációnak köszönhető-
en fennmaradtak az 1963-as év hirdetményei. Kint 
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az országban, a falu határain túl megindult a kádári 
konszolidáció, belül pedig a lassú gyarapodás. A 
hirdetményekből kirajzolódik az év teljes helyi tör-
ténete, a paraszti munka évszakokhoz kötött ősi rit-
musa, és tisztán érzékelhetővé válnak a kor hatalmi 
és társadalmi viszonyai is. 

A közleményeket a tanács végrehajtó bizottsága 
vagy a tsz vezetősége jegyezte Csanádi Imre vb. 
elnök, dr. Szabó Lajosné vb. titkár, illetve 
Kerkápoly Elemér tsz-elnök aláírásával. A száznál 
jóval több ismertetésére itt nyilván se hely, se igény 
nem mutatkozik, ezért csak az érdekes, mai szemmel 
talán humoros, néha groteszk közlemények 
kimazsolázására kerül sor. 

Az 1963-as év nagy zimankóval köszöntött Zán-
kára. A tsz vezetősége felkérte a tagságot, hogy 
minden tsz-tag csákánnyal és lapáttal azonnal je-
lentkezzen a silónál, mert a hó és a fagy miatt nem 
tudják kibontani és nem tudnak etetni. A tanács vb. 
felszólította a község lakosságát, hogy a leszakadt 
villanyvezetékekhez ne nyúljon senki, a gyerekekre 
vigyázzanak, és ha valaki leszakadt vezetéket talál, 
az azonnal jelentse a tanácsnál. A Magyar Állam- 
vasutak zánkai főnöksége értesítette a lakosságot, 
hogy széntakarékosság miatt – magyarul szénhiány 
– néhány járatot töröltek a menetrendből. Az általá-
nos iskola igazgatójának közleménye szerint február 
4-én megkezdődik a tanítás. (Itt nyílván a sok idő-
sebb olvasónk diákéveit megédesítő szénszünet be-
fejeződéséről van szó.)              

A tél azonban nemcsak megpróbáltatásokat, ha-
nem örömöket is hozott – főleg a tsz tagjainak. Ja-
nuár 6-án vasárnap reggel 7-kor a betonpincénél a 
vezetőség piros bort osztott, munkaegységenként 1 
dl-t. Ugyanekkor értesítették a tagokat, hogy Révfü-
löpön megkezdik a pálinkafőzést. Az eljárás ered-
ménnyel járt, mert január 24-én már a pálinkajáran-
dóságot is kiosztották, a helyszín ezúttal – ki érti 
miért – a pártház. A nyugdíjas tagoknak 50-50 kg 
búzát és rozsot osztottak a „tálós-féle raktárnál”. A 
zánkai Egyetértés termelőszövetkezet január 26-án 
tartotta évi zárszámadó közgyűlését, mely után kö-
zös vacsorára hívták a tagságot és a besegítő család-
tagokat. 

Az új kultúrházban egymást érték a rendezvé-
nyek. Januárban a Déryné színház a Nadrág című 
vígjátékot, februárban pedig az ugyancsak habköny-
nyű Elválunk Gergely című darabot mutatta be. A 
kultúrotthon aktivitása egész évben megmaradt, a 
bálok, klubfoglalkozások mellett olyan korabeli 
szenzációkra hívták a lakosságot a szélesvásznú 
moziba, mint a Három testőr és a Milady bosszúja 
című francia filmek. 

A tavasz beálltával a kötelezettségek teljesítése 
vált a hirdetmények elsődleges témájává. Ezzel egy-

idejűleg megváltozott a hangnem is. Az adózó la-
kossággal tudatták, hogy akik az első negyedévi 
adójukat nem fizették be, azok azt feltétlenül tegyék 
meg, „mert a legszigorúbb behajtási eljárás lesz a 
hátralékosokkal szemben foganatosítva.” A községi 
tanács vb. felhívta a gazdák figyelmét, hogy „aki a 
gyümölcsfákon a kötelező metszési és egyéb mun-
káit nem végezte el, az sürgősen végezze el, mert 
különben hatóságilag központi brigád fogja azt el-
végezni, s ez esetben annak munkadíját közadók 
módján fogja a tanács behajtani.” 

Megsokasodtak a termelőszövetkezet közlemé-
nyei is. Ezekben a soron következő munkák elvég-
zésére toborozták a tagokat. Alapesetben ez például 
a következőképpen hangzott el: „A tsz vezetősége 
értesíti a tagságot és a besegítő tagokat, hogy az 
oltvány telepítését a Szabódombi-dűlőben megkezd-
te. Kéri, hogy kivétel nélkül jelenjenek meg és ve-
gyék ki részüket a munkából. Akinek szárasa van, az 
vigye magával.” A felhívásokat többször megismé-
telték, szinte nógatták a tagokat. Úgy tűnik, hogy 
ennek ellenére se siettek az emberek a közösbe 
munkát végezni. Az állandósuló munkaerőhiány 
miatt, gondjában az elnök néha az irónia fegyveré-
hez nyúlt. „A termelőszövetkezet vezetősége értesíti 
a tagságot, hogy hétfőn reggel 6 órakor minden fér-
fitag, aki úgy érzi, hogy a termelőszövetkezet gaz-
dálkodását elő akarja mozdítani, jelenjen meg ka-
szával az iroda előtt. Kaszálás a csorszai réten lesz. 
Ebédről a termelőszövetkezet gondoskodik.” A kö-
vetkező, e tárgyú hirdetmény igazi hungarikum, 
lelki fröccsnek is nevezhetnénk, konkrét tárgya 
nincs, morálisan azonban lesújtó. „A termelőszövet-
kezet elnöke felhívja a figyelmét az olyan tagoknak, 
akik a közös munkából nem veszik ki a részüket, 
hogy változtassanak a munkához való viszonyukon. 
Segítsék a termelőszövetkezet közös munkáit, mert 
távolmaradásával a jól dolgozó tagság hátrányára 
vannak. A részesedést távolmaradásukkal gátolják.” 

Mielőtt túl sötétté válna a kép, nézzünk néhány 
örömteli hirdetményt is. Július 11-én Mejlinger Já-
nos kisbíró közzétette, hogy aznap húsmérés lesz 
este 9 óráig. Július 18-án este hol kapható. Pénteken 
reggel pedig árpaosztás lesz, munkaegységenként 60 
dkg. Azok a gazdák, akik a házuknál vagy egyéb 
helyen nem rendelkeznek megfelelő kerttel, a kút-
kertben kiosztásra kerülő kisebb területek közül 
igényelhetnek egyet.  

Lassan a község arculata is változni kezdett, 
Zánka megindult a gulyáskommunizmushoz vezető 
úton. A Rákóczi utca lakóit értesítették, hogy a köz-
ségen átvezető út szélesítése miatt rövidesen elkez 
dődnek a kisajátítási eljárások. Az iskolai nyári szü-
net kezdetén a Községi Tanács VB. felhívta a szülők 
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feltöltési munkálatok még nem fejeződtek be, gye-
rekek számára a fürdés igen veszélyes. Ezért a vb. 
elrendelte, hogy a strandépítkezés teljes befejezéséig 
gyermekek fürdését a strandon szülői felügyelet 
nélkül nem engedélyezi. Ez esetben retorzió a hir-
detményben nem szerepel, a tanács a rendelet vég-
rehajtását a gyermekek életének megóvása érdeké-
ben a szülői lelkiismeretre bízta. 

A hirdetmények jelentős része a községi állattar-
tásra vonatkozott. Tájékoztatták a lakosságot a csir-
ke-kacsa és libavásárlási lehetőségekről, a kedvez-
ményes tápeladásról. Az aprójószág azonban másod-
lagos jelentőséggel bírt. Maga az egészségügyi mi-
niszter üzente a zánkaiaknak, hogy mindazok, akik-
nek hathónapos vemhes tehene vagy üszője van, 
állami áron vásárolhatnak 70 kg abraktakarmányt. A 
mai kutyatulajdonosok megszokták, hogy a kötelező 
eb oltásra a községháza udvarán kerül sor. Bezzeg a 
hatvanas években! 

A sertésorbánc elleni oltás a disznók lakhelyén 
történt, minden sertéstulajdonost felszólítottak, hogy 
a reggeli órákban tartózkodjon otthon. Május 18-án 
Zánkán országos állat- és kirakodóvásárt tartottak, 
melyre „bármilyen állat felhajtható” volt. 

Az állattartás azonban nemcsak munkával és be-
vétellel, de sajátos gondokkal is járt. A községi ta-
nács végrehajtó bizottsága felhívta a szarvasmarha-
tulajdonosok figyelmét, hogy a község területén a 
legeltetés szigorúan tilos. Némi reményt nyújtott, 
hogy az útszéli füveket és legelőket május 12-én 
árverésen adják bérbe „amikoris mindenki bérelhet a 
legeltetés céljára területet”. Lehet, hogy pusztába 
dobolt szó volt a felhívás, mert november végén a 
tsz-elnök is kénytelen volt megszólalni ugyanebben 
a témában: „A termelőszövetkezet vezetősége értesí-
ti a tehéntartó gazdákat, hogy senki a tehenét ne 
engedje ki addig, míg a csordás el nem hajt. A Náj-
kertbe csak a csordával mehetnek. Akinek tehenét 
külön ott találják, azt kár megtérítésre kötelezzük.” 

Ma már nehezen állapíthatjuk meg, hogy az álla-
tokat vagy az állattartókat volt-e nehezebb kordában 
tartani. Az bizonyosnak látszik azonban, hogy az 
állatok vétkei miatt is az állattartókat ostorozták. 
Erre példa a következő dobolás: „A községi tanács 
végrehajtó bizottsága nagyon szigorúan felhívja a 
libatulajdonosok figyelmét, hogy libáik szárnyát 
vágják el, vagy zárják meg azokat, mert a villanyve-
zetékben a libák nagyon sok kárt tesznek. Ezen fel-
hívás után amennyiben ilyen eset előfordul, a libák 
tulajdonosának kell a javítási költségeket megfizet-
ni, ami egy-egy esetben 50-60 Ft-ot tesz ki. Zánka, 
1963. okt. 31. vb. titkár.” 

Mikor az év decemberbe hanyatlott, a hirdetmé-
nyek száma is megritkult. Karácsony előtt a vb. még 
felkérte a lakosságot, hogy mindenki lapátolja el a 

havat a háza előtt. A zánkaiak megnyugodhattak, 
márciusig békén hagyja őket a fensőség. Nem tud-
juk, hogy mikor, de a kisbíró hivatalának is befel-
legzett. A robbanásszerű technikai fejlődés elsodorta 
ezt a feudális maradványt, s helyébe állította a „mik-
rofont”. Ha zánkairól magyar köznyelvre fordítjuk 
ezt a kifejezést, arra jutunk, hogy szovjet mintára 
hangszórókat helyeztek el a faluban, s azóta sem 
hallottuk Mejlinger János dobjának pergését. 

 
György Péter 

 
(Megjegyzés: ez más vidéki településeken is így 
történt, még a gyerek mondókákban is megjelent 
humoros formában ez a téma. T. Horváth Lajos 
gyermek korából is visszacseng a rigmus: „Közhírré 
tétetik! Elveszett egy tarka tik! Aki megtaláltatik, azé 
lesz a tarka tik!”)  
 

 
Harangszó 

 
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária 

 
Anyakönyvi hírek 

Gólyahír 
Nagy szeretettel köszöntjük Resze Zsannát, (2013. 
december 26), Resze Norbert és Teklovics Barbara 
kisleányát, valamint Gőcze Hanna Diánát (2014. 
január 8.) Gőcze Gábor és Tóth Andrea kislányát.  
Akik eltávoztak  
Évekkel ezelőtt egy nagyon kedves, csendes, segítő-
kész munkatárs érkezett a Faluházba gondnoki 
munkakörbe, Pomázi Katalin. Katit hamar megsze-
rették  a Faluházba járó zánkaiak. Tagja volt a Nő-
klubnak, ötleteivel sokat segített. Az ún. vitrinkiállí-
tások szakavatott gondozója volt, mi csak a keze alá 
dolgoztunk. Amikor láttuk rajta, hogy beteg, kér-
dezgettük, de ő hallgatásba burkolózott. Sokat gon-
dolkodtunk rajta, miért határozott így, nem tudjuk 
megfejteni, és eltávozását most már ezzel együtt 
próbáljuk elfogadni. Katikám, nyugodj békében!  
A Kertbarátkör oszlopos tagja volt, sőt krónikása is 
Gajdos Gyuri. Feleségével szorgalmasan jártak 
keddenként a klubba. Jó kedélyű, kedves ember volt, 
jókat lehetett vele beszélgetni. Az utóbbi időben 
aztán bekopogott a betegség, szívműtétre várt. De a 
sors másképp döntött. Gyuri életének 74 évében 
elhunyt. Gyászolják felesége, gyermekei, unokái, 
barátai, klubtársai, a zánkaiak.  
Aranyi Antalné Simonyai Erzsébet régi zánkai 
család tagja. Kedves, beszédes teremtés volt, több 
egészségügyi problémával is meg kellett küzdenie. 
Családja ebben sokban segítette. 64 év adatott neki.  
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